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 هتأيح 2 راتو:داهج نم ءىك

 ْ ه ١م قوبو 0 ١١ى دلو

 مالوحك سا رالوك

 ىا جتا ظفاحلا دم ديسلا هللاب ىراعلا ةليضفل

 كيلع بذكيأ هنع هللا ىضر رلاجتلا دحأ ىديس خيشلا لثس
 اوامعاف قفاو امث عرشلا نازي< هوئزف ايش ىنع منعم اذإ : معن لاق

 : هءلع دق ره ىأ . ها هوكرتاف فلاخ امو هب

 ريمأ مالسإلا ةيار رشان حتافلا دهاجلا مامإلا هجن ىلعو دب
 اكسمتسم ناك دقو هلع بذي املاطف ىتوفلا رمع جاحلا نيئمؤملا 0

 هلغشي مل . هنيد ىف ةريصب أذ الماع املاء . هلسو هيرح ىف عرشلاب ٍ 8 ظ
 فوقولا عم ها ليس ىف ةيذاغلا هشويجل معلا سيردت نع داهجلا 00 1

 . هنع هللا ىضر لفاونااب هللا ىلإ برقتلاو دودحلا دنع ها

 ةيرجم 1م, رنمم ب نيلب رغملا نيسح ىلادلا . ةيئاجتلا ةوازلا 000 ا





 هارب ىفونو ب ))0كوأ

 مالؤكو - االقك

 1 ىناجتلا ظفاحلا دم / ديسلا هللاب فراعلا ةليضفنل
 كيلع بذكيأ هنع اللا ىضر قاجتلا دحأ ىديس خييشلا لكس

 ارلمعان ىفاو اف غرشلا ناذيب هوئرف ايش ىنع متم“ اذإ : معن لاق
 . هيلع بذك وه ىأ .ه1 هوكرتاف فلاع امو هب

 ريمأ مالسإلا ةيا رشا محافلا دهاجنا مامإلا هجن ىلعو
 اكيمتسم نآك دقو هيلع ه بك املاطف ىتوفلا رمع جاحلا نينمؤملا .

 هلغشي مل“ هنيد ىف ةريصب اذ المام املاع ؛ و هبرح ىف عرششلاب
 فوقولا عم هقا لبس ىف ةيزاغلا هشويجل لعلا سيردت نع دابجلا ش

 : هي هلا يضر لفاوتلاب هللا لإ برقتلاو دودحلا دنع

 رصم  نيلبرغملا نيسح ىلادلا و ةيناجتلا ةيوازلا



 كلا

 ناسحإب مهعبت نمو هيدحو هلآ لبعو دمحم أن دسم ىلع لصو هلل دمخا

 امب اوداشأف مهموصخ نع اوبتك دقف ٠ نيفصنم نودسملا نوخرؤملا ناك

 مهألا ىف ةليضف لك ءافخ] ىلع نييب وروآلا نم نوزمعتستملا لعو .. لطف نم مهف
 . مهني ةعيقولاو سدلاو ٠ مج ةيذاكلا مهنلا قاصل] ىلعو ةيمالسإلا- -:

 ةيب رغلا ةيقيرفأ ىف تماق ىتلا ةيمالسإلا لودلا رثآم ءاصقتسا ثحابلا دارأ اذإف
 نآل « كي ام عجارملا نم دحي ال « مالسإلا ةيار ترشنو ٠ نيينثولا تدهاجو
 اوبسنو ايروأ داجأ ءشنلا ملعت ىلع اولمتو ؛ ن ولوألا هبتك ام اودابآ نب رمعتسملا
 ايوروأ نعريثكلا نإ وبلعي محاولتيا نيذلا نيملسملا بلاغ رصف ةليضف لكمبسفتأ لإ
 تبتك اذهو , ليلقلا ءىثلا الإ مهلا نيبلسملاو برعلا خيردات لهجمو ٠ اخراتو
 نويلعيام ةباتكي اولضفتينأ ءاملعلا نم ايريجين و طيقتشو لاغنسلا ىف انئاتدصأ ىلإ
 هديفح ىلإ بتكف ىتوفلا ديعس نب رمع جاحلا ءاملعلا ةئيز دهاجلا ةايح خيرات نم
 ىلإ ةيناروثلا ةوعدلا هموق ىف ةماعزلا ىلإ عمج دقو « لاطوررن ديعس خيبشلا انالوم
 ةلاسر رمع جاملا ائديس ةيرذ نم قتنملا دمت خيشلا عم ىلإ لسرأت لجو نع هللا
 خيشلان ف لك ىف رحبتملا ةمالعلا لإ بتكو سو هيلع هللا لص لوسرلا ةنيدمب ىنتلصو
 وناك ةئيدم ءاياع نم قيتع ركب وبأ خييشلا ىلإ لسرأو ء ىطيقنعلا ىتف نب لاع دمع
 ةيروهمجي بادربلاةدمع هللا ديعهيرشلا دنع هاندجواب قفاو' لئاسر ةدعاي نيج ب

 هعمج اثمحي نادوسلا ةيروهمحي وثريام ملاح دمحأ ريشب خيشلا ىلإ لسدأو ء نادوسلا
 : هتاياور نمو هتعل العم نم

 جكس دحأ جاحلا ىديس مامإلا هرصع ةمالع هبتك ام كلذ ىلإ تدمضو
 , نالسرأ بيكش نايبلا ريمأ خرؤملا ةمالعلا هبتك امو ٠ باجحلا فشنكهباتك ىف
 ضعب كلذكو هيلع قلغو جحرفإلا ضعب هلقث الل اصخام ىالسإلا ماعلا ريضاح ىف
 ةواعنيف ءاوزلا فوصتلا موق بسحو . برعلا نيخرؤملا ضعبو جنرفإلا هبتك ام
 ٠ هللا ةلك ءآلعإل لمعلاو تابجازلا_عيمجج عالطضالا وه قيرطلا نأ ةقيقحلاو
 . (ةنجلا مل نأب ملاومأو موسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ ) ىلاعت لاق

 ىناجتلا ظفاحلا دمع . . 2 ةرهاقلاب ىربكلا ةيئاجتلا ةيوازلا



 دل و سس

 ء رصم عبط , مال ةفيح ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد نم سماخلا دلجملا ىفو
 ايريجين ىف ىدوف نب نامع ناطلسلا دي ىلع ريراكتلا نم ةلود مايق ابف ركذ نأ دع

  :قأيام ركذ

 رشع عساتلا نرقلا ىف رمع جاحلا اهأشنأ ىلا ىرخآلا روركنت ةلود رع ناكو

 ؛ م 1ا/و/ ماع ىلاوح وروت لامعأ نم راولح ىف لات سع دلو و . هذه نم رصقأ
 ةفيلخ ةيناجتلا ةقيرطلا عابنأ هماقأو « جاحلاب بقلف م 1 م٠. ماع ةكم ىلإ جحو

 هئطاوم عم نمزلا نم ةدم وتوكسب جحلا نم هتدرع ىف مقأو ٠ نادوسلا ىلع

 ٠ .نرولاج توف ىف ماقأ « م م8 ماع فو . هتنبا نم اذه هجوذو ولاب ودمع
 ديشو .وجندنم دالب ىفونج ىاركند دنع رقتسا ةوادحلا اهلهأ نم رعشتسا اللف

 داهج ىلإ كلذ دعب امد مث ةيلاغنسلا هتوف نم هيئاتك أ عمج اشيج دنجو انصح اهف

 لعدو اميكلم صدو هترأكو ةربع ىلإ راس مث كبمب و وجيتدنم حتفو رافكلا

 ةياجلاب تيضر دق تناك ىلا وساخ مد م“ . م 18484 مأع رفاظلا لرخد وررين

 ةمصاع « ةنيدملا » ىف ةيسنرف ةيبرح ةدءاق هريعديف اهريمأ أكلأو « ةيسنرفلا

 عاطتساو اهبف ةميقملا ةيسن رفلا ةيماحلاو ةنيدملا هذه ربع جاحلا رصاحو . دالبلا هذه

 هلاجر نم ددع ىف راصحلا تبني نأ ةيسن رفلا ةيماحلاو ةنيدملا نصح ريمأ هلوه لوب
 هن ريهديق ناكو , هلق نع نصحلا فسني مثهتريخذو هتثؤم تذفن الو ٠ ربشأ ةثالث

 لكنو ةنيدملا مامأ هدنجو وه ريظف , لاغنملا راطمأ لوطه كإاذ ءايثأ 5 ظني

 ركب وب ىماملا لتاق ثيح ويدنب ىلإ رمع جاحلا هحيتا كلذ دعب (١)رمع جاحلا شويحي
 قاحتلالا ىلع اهناكس نم اقيرف ربجأ ثيح ةيلاغنسلا هتوف ىلإ ماس مث « ءدعس

 هشيج مظنت ةداعإ نم كلذب سمع جاحلا نكمتو . وروين ىلإ هعم ريسلاو هشيح

 هماتتعا هجو مث . ما ى51 ماع اهياع ىلوتساو وجيس لابعأ نم هريع ةنيدم ىلإ راسو
 .راثكلا هرب لهأ ةواعم نم مهمالسإ ماهعنعب مل نيذلا انيسام ىف ةلفلا ىلإ

 هنسأرب حاطأو ودخأ ودحأ مهكلم رسأو هللأ دمح مهتمصأو ىلع ىلوتساف

 اورصاع نيرئاثلا ةلفلا نكلو اهببنل وتكبمم ىلإ كلذ دعب مدقتو . م 1459 ماع

 هيلع اوةلطأ مهتكلو « ةراغم ماصتعالا ىلا رمع جاحلا رطضاو ةنيدملا هذه
 . م 1456 مأع اهيف قنتخا ىح ناعدلا

 .٠ ٠ ابامجامومسي اوناكو اهعفادمع ملدبعالو ةيب رحلانفسلاديف تراسفربألا التما (1)



 » ةيناجتلا 2

 نالسرأب يكشريمآلل ىالسإلا ملاعلا رضا باتك نممو :صولاثلا جما فو

 . ىمأر فلا ( ىروموث وب ) ويسلل ايقيرفأ ىف ةينارصنلاو مالسإلا باتك نم
 ساف ىف قوتملا ىناجتلا دم نب دحأ اهسسؤم ةيناجتلا ةقيرطلا كانمو

 فمنلا قف اذه عمو نييلسملا ريغ عم حماسلاب ىهاظتي ناكو (14148) ةنس

 مهنارقأ ةمصاخم ىف ةوقلا لامتسا نع ةينااجتلا فقت مل رع عساتلا نيرقلا نم ىناثل
 نيعبس_ دعب ىلع ( ىضام نيع ) ةيئاجتلا زك ارم ممأو ةيمالسإلا ةديقعلا رشنو

 شك ايم ىف نوريثك ممو نيسامق ىو تارغاللا نم قرشثلا بونجلا ىف آرتم وايك
 اتوف ) ىلاهأو نادوسلا ىف هنيسام ىلاهأ نم ريبك ددع ةيناجتلا ةقيرطلا عين دفلو

 مالسإلا راصنأ دشأ نم اوراصو ( هلبلا ةمأو) ( نولاج اتوقد ) (وروت

 نم نادوسلا ةداس مث ةئسس نيعبرأ ةليط !وناكف رع جاحلا ةيار لوح !اومضناو

 . ىكتاالطإلا سوتايفآلا ىلإ وتكممت

 نم رافلا ةيرق ىف ) ١اةإ/) ةئس دلو طيارم خيش نبا اذه ريع جاحلا تاكو

 رهزألاف ةدم أرقو ةثيدملا داذو مارحلا تيبلا جح مث هلعو هوبأ هابرف (1)داعد

 ٠ (1888) ةنس وئروي ىلإ داعو

 فلسلا ةديقع ىلا عوجرلاب سانلا ظمي ذخأو ةسواهلا ذالب ىلا بهذ مث

 نم اوف دالبىلا هه ىضمو دمحأ هوخأ ءاجكلذ ءانثأ ىفو ةيرداقلا لهاتف نعطيو

 ةريثك ضراوعو ثداوح كانه هعم كلصحو ةرايزابلا دالب ىلع جرمف لاغتسلا
 ىلع راسو دمع هل لاقي لجر , (م)ناكتك دلب ىف هيل] مضئاو اهيلع بلغت هنكل
 : ةكنولوساولا مل لاقي هلبلا ةقرف مالسإلا ىف لخدأو هتقيرط

 ًاريغص اشيج دشح ىدبملا ىلإ مرظن سانلا هيلإ رظن و رمع جاما ةلكتلع الو
 اينوم ىف ةهزه رش نييفثولا ةرابنابلا مزهو نوباف دالب ىلسم عيمج داثأو
 « ودوين ىف ماعلا هرقم لمج ( 156+ ) ةنسو .ىداك ايل وك ىلع اهدعب ىلوتسا دإ]
 ' (180) ةئ رمع جاحلا ةافو تاكو انيسام دالي ىلعو وغيمس ةكلمم ىلع ىلوتسا مث

 ةميظع ةيمالسإ ةنطامس ةيناجتلا ةقيرطال نفل دقو انيسام جونز عم برح ىف وهو

 برغلا نم ولاو نيب رهألا نم ىرسلا ةفضلا ىلع لاغنسلا رطق نم ةيحان ()

 ٠ . راواح ىف رافلا م ] اينيمغ ىف ةنيدم (0) . قرشلا نم ووندوو



 ةمسا هك رختآ ديرمو هيخأ نبا ريع جاحلا فاخ مث نهيشيتفلا جونزلا دالب طسو ىف

 وروتاتوف ىلاهأ اراثأو رمعجاحلا تاحوتف عيسوت الواحو رمج نب وخيشو دمحأ
 . (١)اسل رق ىلع لاغنسلا ىف نيذلا رولوكوتلاو هتارآ اك هالب ىف نيذلا ةكتينوسلاو

 انتدايس ىلع امظع ًارطخ نادوسلا طسو ىف ةيناجتلا ةنطللا هذه دوجو راصف
 : اذه وه فالخلا ريرحت ناكو

 دب ىلع مأ نيرديسلا ابطابضو اسنرف دب ىلع ىبرغلا نادو أ نيدمت متي له
 ْ ؟ مالسإلا لسر ةيناجتلا

 مسقلا اذه ةيناجتا ةراغ فقوأ راتاجدنب و ةنج هذخأبدر انيشرأ لنراوكلا
 مهتف كلذ بقع مث ةيبروألا ةيندملا ىد نيب نادوسلا حاف سيو ايقيرفأ نم
 دالبل | ىنيلاغ نادئموقلا قاحلتساو وكاماب دلل دروبيد سينغ رود لنواركلا

 تاحوتفلاز هذه عيمججوتتو انيسام دالبل درانيشرأ لئول وكلا اتتفاو نولاجات وف
 نييسن رفلا ركاسعلا فرشلا رظعأ دلخ ام 114 ةئس رباني ٠١ ىف وتكبمت لالتحاب
 ماظعلا جئاتنلا نم بترتي نأك ام ببسب هيتاوب ىف لترام لراش رفظ ىرك ذ داعأو

 . (؟)رغظلا اذه مب مل ول ايقيزفأ لبقتسمل

 نآلا رظننلف : ىووم وسملا لاق كلاثلا داجلا نم ىلوألا ةفيحصلا ىف لاقو
 ىذا! وه ىناثلا ىرجمللاو لاق نأ ىلإ ايقيرفأ ةراق ىف ةيمالسإلا ةياعدلا ىداجم ىلإ
 قحلاو لاق نأأإ ةيئاجنلا اياوز ضعي نمو وتكبمت ىف ةيرداقلا سرادملا نم جرخم
 ةيويح كلي هنأ ىلع لد دق هخراغ نم ةريخآلا ةحفصلا هذه. مالسإلا نإ لاقي
 شيواردلا طاشنو هلبلا ةمأ تاكرح سانلا ركذتيلف راشتئالل ةديدش هيلباقو ةميظع
 . هافلخو ىقوفلا رمع جاحلا ةرونو اياوزلا رتاكتو قرطلا عابتأ

 ىردنأ ويسملا ركذو كلاثلا دللا نم ( 4م ) ةحفص ىف بيكش ريمآلا لاقو
 ىالسإلا وذلا اذه رثك أو هئانثأ ىف لاق ( ةيسنرفإلا ةينيغ) باتك بحاص نيسار

 نيرمعتسملا ظنف ةاصع نورئاث م ملالقتسا لعنوظفاحي موقلك نأق خي ال (1)

 ىلع اسنرف ءاضق الول ةيمالسإ اهلك نوكم تناك ايقيرفأ نأ ىلإ ريش ()
 لئرام لراش راصتا الو ةمالسإ نوكت تناك ايروأ نأ ؟ هذه ةين اجتلا ةطلس

 . جترفإلا وخرؤم اهلع قفتي ىتلا ةملكلا ىهو هيتاوب ف برعلا ىلع



 تعا نع

 ةيفوصلا قرطلا ريثأت كلذ ىلإ مضنا مث لاق نأ ىلإ رمع جاحلاو ةلوف ةءأ هبدس ناك

 امزع اهدشأو ادبع اهثدحأو . لاضنلا ةزهجأللا نسحأ نم ىه قرطلا هذه نآإل

 لحاوسلاو ك رغلا نادوسلا ىف ىه ةئاثلا هذهو ةيناجتلاو ةيسوئدلا ىه

 :  كلاثلا دلجلا نم ( عم) ةفيمص قلاقو . آرامتلا مظعأ

 نوطبارم أشنو بتاكمو ناكتكىف سرادم ةزاجتلا ةقيرطلا خايشأ سسأدقو

 ةيبونجلاو ةيبرغلا_ايقيرفأ ىف مالسإلا رثن ىف ىلوطلا ديلا مل تناك نوريثك
 نم ةيبرغلا ةيبونجلا تاهجلا ىف اضيأ دتمم مالسإلاو ( 4و ) ةفيحص ىف لاق نأ ىلإ

 اكنينوسلا لدم ةيلامشلا لئابقلا تاحوتف ىه كانه ىلإ هدادتما ف ببسلاو . ةينبغ

 .نسحأ رع جاحلا دنج ما وقألا هذه نمو . ةكناكايدلاو الويدلاو ودوروتلاو

 طبارملا لثم ةءواقملا دشأ سيسنرفلا اومواق نيديرم فلخ دقو . هركا ع

 . ىارد انيمالو دمع

 ديما دبع ةذئاسالل ( اهرضاحو اهضام . ةيمالسإلا ةلودلا ) باتكح ىفو

 ةدايز ىفطصم دمع ذاتسالاو اقباس ةيردنكسإلا ةعماجب خيراتلا ذاتسأ ىدارعلا
 خيراتلا ذاتسأ ىودعلا دحأ مهادإ ذاتسالاو ةرهاقلا ةعماجي خي رانلا ممق سيئر

 تحت ١498 ص ( م 5١همه ه 1م هوب ةنغ رصم عبط ) . ةرهاقلا ةعماجي دهاسملا

 : نادوسلا ىف مالسبإلا راشتنا ىف اهرثأو ةيفوصلا قرطلا - ناونع

 ' ( ةناجتلا)
 ىلإ بستتتو شك ارم ىف ةيرداقلا بناج ىلإ ةيقوصلا ةقيرطلا هذه تربظ

 ساف ىف ىناجتلا رقتساو ما 1م ةئس دلو قاجتلا راتخما نب دمج نب دمحأ ًاهيبوم

 بجاأو دابجلا نأ ةفئاطلا هذه عابتأ ىأرو م 1416 ةْنس هتافو ىتح اهب شاعو

 ضعب ىف رمثي مل ( نييفثولا دابج ىف ىأ ) ةيرداقلا حماست نأو ٠ مالسإلا رشنل
 سائر رمع جياحلا مسدو , مالسإلا ىلإ امف !وعد ىلا ةينادوسلاو ةيوارحصل'تابجلا

 مهميلعت ىلع الوأ لمعف « هعابنأل ةيسيئرلا طوطخلا ىبرثلا نادوسلا ىف ةيناجتلا
 تالدا نم ةلسلس م | ممم ةنس أدب مث 5 ةجلسألاب ممدمأو برحلا نوف ضعب

 . ...لاغتسلاو ىلعألا رجينلا لوح ةيتئولا لع تاظ ىتلا لئابقلا نيب مالسإلا رشنل

 ا ' 7 . ريك ناطلس تاذ ةييد ةيسايس ةرق داص نأ ثبلي لو



 ةيقيرفإ برغ ىف مالسإلا باتك

 ماهجنمرت سقلا

 . ديعس نب رمع جاحلا م ةفيح
 ارابهلاو لاغتسلا ىفالوجلاو اريسلا ) لاغنسلا ةقطنم نويسن رفلا لخد امدنع

 ءالولا اذهل ضيبلا ركمتو ةرقلاب ناكسلا نم ءالولا أوباط ( نادوسلا ىف نوجدلاو

 مدقت ثيح (اوريسلا نم ) ولايد أهنم تاعامج كلذ عفدو 0 تاراغ تثدحو

 . السم قبو ةيداليم 16ه ماع ىف ع جباحلا ىلا ءالولاب ءاب ىدوم ابميعذ

 لوخدو ةبوتلاب مهلع بلغت نيذلا نم رمع جاحلا باطو ؛/ ةفص

 لوبقل ظنلا اذه لمعتساو ةبوتلا ظفل ىدناملا تاج عيمج ىف دجيو مالسإلا

 . ةيوتلاو مالسإلا

 برم حامر باتكل حرش ريغ جاحلا تافلؤم نيب نمو ل ب ةفيحص

 ديعسلا فويس باتكو ةيداايم امو به 851 ماع ىف بتك ىتلا م ممحرلا

 . ( ال سيمت ) تاينيرمثعلا دياصقلا ىزازفلا باتكو ةداعسلا ة ةئيفسو

 ىدوف نب ناينع لثم ءامعزلا دابج .5#رعغ تافلؤم ترشنو مو ةفيحص

 . لومو - رى ابك

 : ؤو - ور ةفيحص

 تاراصتتا ىلع زاحو ىبرغلا نادودلاب ملاقألا حتف ىلع رمع جاحلا لمعو

 دعبو اهلع رطيس ىلا ىتلا ماقألا ىف ةيمسرلا ةقيرطلا ةيئاجتلا ةقيرطلا لعجو ةريبك

 لص رييك ددع قبو ةقباا مهقرط ىلا ناكسلا ضعب دئرأ 'هتيروطاريما ءابتا

 ايريجي ىلا ةيف اجتلأ ةقيرطلا تاخدو خئياشملا ضعب ةدايق تحت ةيف اجتلا ةعبرطلا

 ريراكتلا نم فالآ ةرشعلا ىلاوح نم ةعومج كانه تناك ثيحح وللب دم ديع ىف

 . ريع جاحلا نب دحأ ديسلا لاجر اياقب نمو

 رردلاو ناما دقه ناونمب رمع احلا تامارك ةصق قاثدعلا دحأ بتك (و)

 سي رابب ةيسنرفلا ةيلهألا ةبتكملاب ظوفحم وهو رمع خيشلا تامارك نم ضعبل
 .لصألا نم . هالال4 و هوو مثد تحت



 تهز دع

 (رابخألاو راصمألا عدوتسم َْق رايتعالا ةوفص ) باك ىو

 اهئاضق دحأو رصمو سن وث ءاباع نم مذ وتلا سماخلا مري دهم خييمتلا

 « نادوسلا نم ءايرقأ نابش ام ىلا اسوه دلب مهتوق زكرمو اءالف ةكدلم
 اونسح نويلسم مهلج ءالؤمهو انالف ىلإ نوعضاخ مهو . مدلي مما نومسيو

 »2 ونرو هنكسمو ملم لقتسم ناطلس ملو وتاكاس دلب مهنختو هيلع مهام ىلع ةريسلا

 غيدلاكةديج عئانصإضعب ملو نولنسم اهلهأو وناكدلب ممدنع ةراجتلل دالب ظعأو
 وحت الإ « امل ةرواجما لئابقلا عيمج ىلع ةدايسلا ةليبقلا هتاهلو « جنلاو غبصلاو

 انالق تناك كلذلو . وغاكو ىدابرمو ريوك ىهو ءارحصلا راوج لئابق ةثالث

 ميق رمتأ مظعأ وه ىذلا رجين ربت ىلع ةقباسلا كلاملا فرغ اهعقومو ةكلم
 : . ةميظع ةوف هيلع مو نادوسلا

 دقو وك ابتلو امروكو وتكيفت نم ةفلأتملا وكرب ةامسمملا ( ةدحتملا لئابقلا )
 وهو ىنوفلا رمعىمسملا اتوقف ءاذع دحأ اييلع مهعمج ةدحاو ةئطلس تنحت عيمجا ناك

 لصوتو هلع هللا ىذر ىتاجتلا دجأ ىديس ذيمالت رابك نم. ءالجألا ءايعلا نم

 اهركذوتأي ىتلاو لئابقلا كيناه عسيمجو , اكلم راص نأ ىلإ هيلع ةذمالتلا عامتجاب
 ةئ1()لاقي مغلب لتق نأ ىلإ دعم بورح تعقورمألا ريخآ ىف نكلو ؛ هتنطاستسحت
 .افيل آن ةدع هلوو ممم ةنس دودح ىف كلذ ناكو برم ان مسي أ امل هسفن ىلع هراثأ

 مهنكلا برغملا عم ةراجت مهلو نوماصلا مهيفو نولسم لئابقلا هتاه عسيمجو
 تامجابم عفر لع نددضامتم ءاسؤر ةدع تحت ىروبمج مح هنأك مهمكح نآلا
 لئابق اهبرغ نم ةكلمملا هتاه لب مث لامثلا نم كراوتلاو بونجلا نم انالفلا
 مهنم ماح ةساير تحت ةلقتسم ةليبقلا هتاهو كندناس ناس مهتدعاقو ء ةدبثب د
 . 7٠ ص لوآلا ءزجلا  ابري ةليبق هب نكسي ناك ناكم ام.رقبو

 ةخيِص ىهو لاقي ظفلب فلؤملا اهفاس كلذلو حصن ال ةياورلا هذه )١(

 اوقلطأ مهنكلو ًاراغ لخد هنأ قيقحتلاو ب ةياورلا فعضب نئؤتو « ضيرقلا
 . . ىناثلا دلجلا عم# ص ةيمالسإلا قراعملا ةرئاد رظنأ . قنتخا ىتح ناخدلا هيلع

 . عيا دهشتساو ٠ اولتف تح اولتاقون ناححدلا هقيانم ا. هئانيأ ضعب جرخو
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 هبمصو هلآ ىلعو متاحلا حافلا دمح انديسس ىلع سو هللا ىلصو هلل دحلا

 رودب راوحي راولحت ةيرجم ١919 ةئس ىنوفلا ديعس نب رمع جاحلا ىديس دلو
 ظفحو نيميرك نيوبأ نيب عرعرتو قىرو . لاغنسلا رطقي وروت انوف ماقإ ىف

 دهنجا مث ةئسس ةرشع اَننئا صعلا نم هلو ناجع نب ديعس نميشلا هدلاو نع نآرقلا
 اههف صحبتو ؛ لوقنملاو لوقعملا ىف نانبلاب هيلإ ريشأ ىتح ةيعرشلا مولعلا ليصحت ىف
 فرصو ؛لاكلا بابرأ كلس ىف ماظتنالل هسفث تقان مث ؛ هرمع نم نيئالثلا لبق

 هيلع هللا نمو . تاداعلا تاذلم نع فزعو تافولألا فلات سفنلا بيذهتو هته
 لقانلا دمحأ نب ميركلا ديه خيشلا « ةيكرلا سافنآلاو ةوتفلا بحاصب عامتجالاب

 دم ىديسم نع ىطيقتشلا لاف دولوم ىديس نع ذخأ دقو . ولاج اتوف ءاللع نم
 ركأألا خيشلا نع امه الكو ىلاغلا دمت ىديس نعو . ىطيقنشلا ىولعلا ظفاحلا
 . هلع هللا ىضر

 ىلاغلا دمت ىديس نع ملحلا دبع خيشلا نم اضيأ مركلا دبع خيشلا ذخأو
 : : . هلع هللأ ىضر خيشلا نع

 ادرجم قيسلا بريللاو ةقيرطلل ةمزاللا داروألا ميركلا دبع خيشلا نع ذخأف
 ءةيرجم [741 ةْئس ىف كلذ ناكو . ربشأ ةدعو ةلماك ةئسس همزالو ىنغملا بزح نع

 هخيش عه رفاسف سو هيلع هللا ىلص قطصملا ةدايذو جملا لإ ةسفن تقاق مث ٠

 عجرف ضرم هخيشل ضرعو . دازلا بلطل برغملا ةبج ىلإ ميركلا دبع خيشلا
 هرثأ ىلع جرخع , ائسام ىلإ نفاس مث هل هقا.ردق ام رمع عيسشلا ظنئاف نطولا ىلإ
 خيسيشلا نع انسام ضرأ ىف ناسنإ هغلب نكل و « ءاقل امهنيب هللا ردق اف هب قحليل
 كتقراف ذم هل لقو « هيلع لسأ ىفإ ديعس نب رمع خييشلل لق : هل لاق ميركلا دبع
 : ىلق ىف دادزب هتبحمو الإ موي ىل ردق ام

 ةفرشثملا كم ىف ىلاغلا دمع ىديس نأ عمس ريها٠ قراوتلا ضرأ ىلإ لصو امل مث
 هتاقالم ىنقزرب نأ ىلاعت هللا تلأسو امظع احرف كلذب تحرفف : لاق ارواجي

 ماقم ىف رصعلا دعب ةقرشملا م ىف هعم ىتعمجو هلضف ضح«؟ امد هللا ةباجتساف

 . ىتنمركأو ٠ ايظع اسرق ىل حرفو اليلق انركاذتو مالسلا هيلع مهاربإ أثديسم



 دعا

 نأ دصقب مويلا ىدنع ىذلا ىناملا رهاوج ىلإ عفدو قدصلا نم ىل سرفت امل
 تلحترا كسانملا مامت دعب و ())جحلا لاعأ نم انفرف ىح هعم تش.كمو « هيف رظنأ
 لوأ اهاتلخدو مالسلا قىقزأو ةالصلا لضفأ اهنك اسس ىلع ةرونملا ةئيدملا ىلإ هعم
 لضفأ اهاكاس ىلع ةرونملا ةئيدملا ىف ةنسلا كلت هعم ترواجو مرحملا نم موي
 همدخأ تيقبو دايقلا هيلإ تيقلأو ىلامو ىبفن هل تباسو مالسلا ىذأو ةالصلا
 كلس ىف ىتظنو ةمزاللا راكذألا ىننقاو هنم ذخالا تددجو نيئر ثالث ردق

 راونآلا هنم تيستك او رارسألا ىنيطميو راكذألا ىننةلي لزي ملو ةقيرطلا لهأ
 ناضمر هللا رهش وهو ىلوآلا ةنسلا ىف عساتلا رهشلا فو ةقيقحلاو ةعبرشلا قفو ىلع

 رعنم نيب ةفرشملا ةضورلا ىف برغملا دعب ىووبنلا دجسملا ىف ةثيدملا ىف نحتو هل تلق
 ىل لقو كتيأر ىنأ ىل دهشا : ييفيرشثلا هبارحتو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 انبد ىلإ انليسوو اثخبشو انديسل لاق هنأ ىل ركذ مث قنيأر كنأ كل تدبش

 ىنسحلا فيرششلا ىنابرلا فراعلا ىفادمصلا ثوذلا موتخلا خزريلاو موتكملا بطقلا
 هل لاقو كتيأر أ ىل دبشا ىناوآلا ملظعأب هرحب نم هللا اناقس قاجتلا دمحأ ىديس
 . ها ىتيأر كنأ كل تدهش انخيش

 ىآر اِدسم راثلا سمن ال لات هنأ ٍلسو هيله هللا لص هللا لوسر نع حص دقو

 ىذمرتلا هاور . ىآر نم ىأر وأ

 مونلافف واو لسو هيلعدشا ىلص هآر نم لك اذه معي نأل عستي ىحلإلا لضفلاو
 « ىب لتمتي ال ناطيشلا نإف ىفآر دقف مانا ىف ىفآر نم » لسو هيلع هللا ىلص هلوقا

 زفم ءاجرلاو غن الو رسآ تاراشبلاف ابلع لكتي الو تاراشبلا باب نم هذهو

 . حالصإلا ىف ببي ةقداصلا ةبحلا عم ةهلاملا ةبحصلاو . لمعلا ناسنإلا

 هيلع هللا نف ماطفلا غلبم غلب نأ ىلإ ةيب رثلاب هدبعتي ىلاغلا دمت ىديس لاذ امو
 هللا ىلإ قلخلا ةوعدب هرمأو هنع تا ىضر خيشلا ءافلخ نم ةفيلخ هلعج نأب ٠
 00 - . نيطالسلا ةطلافع مدعب هاصوأو'

 دججسملا ىف نحنو ىل لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ىلاذلا دمت ىديس نع حامرلا ىف لأق
 تنأامأو درولا ءاطع]ىف نيمدقم مهلحجتو سانلا مدقت امك: ىحضلا تقو ىوبنلا

 م.دقتلاو ةفالخلا نيب قرفلا حامرلا ف نيبو نيمدقملا نم ال خديشلا ءافلخ نم ةفيلخع

 )١( ةئس ىف كلذ ناك ١١44 تاركذملا ىف وه اك +
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 ءاضريودبحب امىلإ كايإو هللا ىنققو لعا:لاقف حامرلا نمنيرشعلاو عساتلا ل صغلا ىف
 ىلإ لصوي هنآل هنع ةفيلخ ةفيلخلا ناك ىذلا خيشلا ةبايث نع ةرابع ةقالخلا نأ
 .رارسالاو بارحالاو داروألاو راكذآلا نم هيل] هلصوب خيشلا ناك ام هذيمالت

 لعفي هنأ لصاحلاو فراعملاو مولعلاو بادألاو تاولخلاو دصاقملاو تاهجوتلاو
 محي مهباع خيفلل ناك ام عميمج قرقمملا نم مهياع هلو هلعفي يبشلا نآك ام مهو مل
 ىلإ اذدكمو نذإلاب هل نذأ نم وأ خبشلا هىمأ نم مدقملا نإ لاقو ةباينلاو ةنالخلا
 ىلا راكذآلا ضعب عم ةمزاللا راكذآلا نيقلتب ابياع نمو ضراآلا هللا ثري نأ

 بحي ةميظع ةبت رع قداص مدقم لكل و هيلإ ىسهتتي دح هل نع صاوخلا ام صاخب
 كرابملا باتكلا اذه نم نيعبرآألاو عباسلا بايلا ىف أيس اك همارتحاو هتعاط اهب
 ناك كلذيو املطم خيشلا نع بما وه لب كلذك ةفيلخلا سيل و ىلاعت هللا ءاش نإ

 هْنَعل نم ىوتسي ةفيلخلا ةعاط مهلع بحي ةفيلخلا ةيعر ةلمج نم هذيمالت و هومدقم

 ْ ش . ةفالخلا ةيترمل هريغ هنقل نمو ةفيلخلا

 ةنابل# نيفد ريشبلا ىديس عم زاجملا ىف ناكو ذاجحلا دعب رصم ىلإ رفاس دقو
 : اناطلس ريصيس أهل ركذو رصمب ةيقرش

 حابرلا تجاهو رصموددج نيب املا رحبلا ىف ةئيفس ىف انك: حامرلا ىف لاقو
 ةمطاف ةجاحلا ىأ ذخأف كالملاب اهف نم لك نقيأو قرغلا ىلع ةئيفسلا تفرشأف
 دم خيشااو ىتاجتتلا خيشلا نآلا تيأر ىنإف رثبأ تلاقو تيتناف سامنلا ةيندملا
 اننأب دلمتل الإ ةةيفسلا هذه انيتأ ام انإ هل ىلوةو رع حيشلا ىرشب ىل الاقف ىلاغلا

 . نكسو هناكم حيرلا عطقناف . سأب هبيصي ال ءىث نم فخم الف هعم

 ريمأ نبا دجو نأ هتامارك نمو ماشلا ءادعو رصم ءايلع نم !ريثك بحو
 هل وهدم نأ اوبلطف نونجي هنأ نودقسي هلهأ نأل تيب ىف اديقم ماشلا ءارعأ نم
 لاق « انأ نم هل لاق . كفرعأ لاق ىتذرعت له هلأسو خيشلا هيلإ رظنف رمع خسيشلا

 هيلع سأي ال ىفاعم هعم هبمصو هول ديقلا نم هواح هلهأل لاقف ىنوفلا رمع كننأ
 نادوسأا ىلإ امم لحتراو نيمرحلا ىلإ عجر مث قرشملا لهأ ىف هتيم تعفتراو

 ىفيي عقو نري ضرأ انغلب تح نيمرحلا نم انمجر املانت] حامرلا ف لاق ىبرغلا
 ىلإ اليا هنالغ ضعب لءدأو اردغ ىلق ىف ىعسو ديدش فالتخا اهناطلس نيبو
 ناك ىلايعو انأ هيف تانك ىذلا تريلا اولصو ىتح اوراسو ىف اوكدتفيل سس



 ءامسلا حن مراصبأ اومفر اذإف مراصبأ ىلاعت هللا ىمعأ هيلإ اولصر الف روس هيف

 كلذ نولعفي ووسلا ءائب نم اًميش اودي مل ضرألا ىلإ اورظن اذإو روسلا اوأر

 ممل لاقف اليل هب انتىمأ ام لمف ىلع انل ةفاط ال اولاق ىمآلا مايعأ ايلف لايل عبرأ

 انب نيقدحم بيغلا لاجر نم الاجر اودجوو ىقمامج نيب انأو ىنوتأف راهن اولعف١
 الف ارارم اضيأ اوأر اب هوريخأو هيا] اوعجر كلذ اوأر ايلف مهفويس نيطلسم

 هب انعو هنع هللا ىضر خيشلاب اذإف مانيل اليل هشارف هرابصأ نم دحاوىتأ اذه ناك
 ىف هللا ديع نوكرتت ال رمح خييشلاو كل ام ممل لاقو امانم ال ةظقي هل ربظ دف
 مدالوأ الو ملاومأ كبجمت ال : هل لق هل لاق مث ٠ تارم ثالث اهرركو هللا ضرأ

 ىلاعت هقا ىضعز خيييشلا هنع باْعَق بئاج لك نم انبيتاكم مكيتأتسف اوريصا مهل لق

 عبدأ أوطحقو هفنأ متر ىلع ةميظع ةما رك ناطلسلا كلذ ىنمرك أو رفسلا يبت مث

 ديجلاو راجشألا قاروأو فيجلا اولكأ ىّتح ءامسلا نم ةرطق مهيلع لزنت مل نينس
 : اورطمو اوبات مث ماء بو ليخلاو

 نيتعركلا نيتيآلا اهف عطق ةديصق اباهأ نيب عقاولا فالتخالا ىف نو

 نينمؤملا نم ناتفئاط نإو ) ةيآو ( مكيوخأ نيب اوحلصأف ةوخأ نونمؤملا امن )
 . حامرلا ىف لاق . خلا ( امهنب اوحلصأف اولتقا

 ىف ةيف ريخال نم ضعب ىعسو كتشكي, ضرأ ىلإ انلصو امل انثأ ( اهنمو )
 انكاس ناكزم نقيتو ناوخإلا نم انعمنم عيمج فاخو اهناطلسنيب و ىنيب داسفإلا
 ىناسرأ : هل لوقي ةروصلا ليج اصخش ناوخإلا ضعب ىأر « انناجت مدع ايف
 هتقي رط نإف سأب لك نم فخم الف هعم انأ : هل لق ىل لاقو رمع هذيبلت ىلإ خسيشلا
 ءاعدلاب ىأ هعم . ءىش هبيضي الو ءاضيب ةمالس قيرط

 ريمأ لع افيض لزن ايريجين رطقب سوح دالب ىلإ رمع خييشلا لصو املو
 ىف نذإلا ربع نميهلا نم باطو ىدوف نايثع خسيشلا نب لب دمع خيشلا نينمؤللا

 ه4نذإلا.الو باتكلا كلذ هدنع نكي لو «سخلا رهاوجلا باتكو رحبلا برح

 هسفنل هيف هل نذأ امو ىلاغلا دمع ىديس هخيش نم هريغل رحبلا برح ءاطعإ ىف
 باتنكلا عم هلهأ .نم هيف نخإلا بلطي دحأ مافلا هقيقش ىلإ لسرأف « ةاغ

 هعافتماو هتبحن هدنع دكسمأ لب دمع نينمؤملا ريمأ نآل هب هياإ ىأي نأو , روكذملا
 ةنذإلا هنم بلطو ىلعيةنشلا ىواعلا ظفاحلا دمت خييشلا ىلإ دمحأ افلأ هجوتف هتيحصب



 ةرشع مدقتب قرمأ هنع ىلاعت هنا ىطر ىناجتلا دحأ ىديس خيشلا نإ : لاقث

 دلب ىف هنء هه ىضر رمص شييشلا هقيقت ىلإ بهذف . رشاعلا تنأو ةعسل تمدقأ

 باتسكب ءءاجو رحبلا بز> ىف لب دمع خسيشلا نذأ ىذلا وهو هدارم ىنفقو سوح
 ش . سنا رهاوجلا

 هبقانم ىف ةروكذم هتاماركو رمع خييشلا نم نسأ ديعس نب دحأ خسيشلاو
 ةقيرطلا لهأ رباكأب فيرعتلا ةقيقحلا لهأ لئاعث ضور بحاص اهضعب ركذ
 دحأ ىتاحتلا دمحأ دلاو وهو ىطيقئشلا سايعلا نب دمت نب دمحأ ىديسا ةيناجتلا
 ىلكبلا ىلع ىصتنا ىذلا وهو هئافلخ رياكأ نمو , نيدهاجلا رمع خيشلا داوق
 نيثالا موي ةرونملا ةنيدملاب ىفوتملا نيمرحلا ةمالع مثاهافلأ خيشلا انالوم دلاوو

 . ةيرجم 14 ةئم ةدعقلا !؟

 قملا دنع مهفوقوو مهتهازنو رابطألا ةرربلا لاجرلا ءالؤه ةئامأ انيرب اذهو

 رمع جاحلا ىديس نأ ةيغبلا ىف هع هللا ىضر حاملا نب ىبرعلا ىديسم ركذ دقو

 دمع ىديس ةزاجإ ىف ام ىدعتي نأ ربع جاحلا ىدس ىفأو قالطإلا ىلع هلمع ناك

 هنع قاىضر ركذ دقو . قاطم ةفيلخ وهف الإو هنع هللا ىضر هخيش عم ايدأدل ىلاغلا
 . قالطإلاب ىلاغلا دمح ىديس دعب نذأ هنأ

 تدلوف ىوفلا رمع جاحلا خيشلل هتنبا لب دمع ناطلسلا نيئمؤملا ريمأ جوذو

 راكذ هنطومو لاغتسلا رطقب ةقيرطلا خيش روذلا ديعرم جاحلا دلاو روذلا دمع هنم

 . طيحما .ىطاش ىلع

 اهراذولا دالبلا نمو تاوئس عبس وحن دالبلا كلتب ديعس نيرمع خيشلا ثكمو
 ةيشاح ىف ىتالسإلا ملاعلا رضاح باتك ىف نالسرأ بيكش ريمآلا لاقو نارف

 تناك هنإ فيرشأا دمحأ ىديس ىل لاق : وفلا رمع جاحلا صوصخم مو ؛ ةفيحص

 , بوبغج راذ هنإو ةيسونسلاب ةلص هل
 ريمأ لضافلا ىلولا لماعلا ملاعلاو لداعلا مامإلا ايؤر اهنمو حامرلا ىف لاقو .

 . ابصنو اهينارأو اهتك ىلا ىلاعت هللا همحر لب دم نيئمؤملا

 ىرب امف تيأر ىنإف دعي امأ  هدعب ىث ال نم ىلع هللا ىلصو ىلاعت هلل دحلا

 نيتثامو نيسخو ىدح] ةئس لوألا عيبر روش نم ىشع عبار تبسلا ةليل مئانلا
 بطقلا نأ ؛ مالسلا كذأو ةالصلا لضفأ اهحاص ىلع ةيوبنلا ةرجحلا نم فلأو



 هس وعادل

 هب انعو هنع ىلاعت هللا ىضر ىناجتلا خيبثلا ءايلوآلا متخو موتحلا خزرملاو موتكملا
 عبارلا ديسلا ملافلا هدنع تدجو هيلإ تلصو املو هيلإ سانلا عرهو اندالب مدق
 مهلع ىلإ الع نوديفتسي ال رطقلا اذه لهأ نإ هل لوقي وهو ادْئاق ديعس نب رمع
 مهم داري ىتلا رومآلا ىلإ مدرقي هنألل كلذي ىمعس ناطلسلا بئان دئاقلاو ءتلق د
 : ةفيلخلا وه اذهو ابكأ مهنم بلطي ىتلا رومأألا نع ممدوقيو املعف

 كتبيحأ امنإو كبابحأ نم ىتأ معا هيلع تلم ام دعي خيشلا لب دمحم لاق مث
 ءايلوآلا متخ تركذ تنكو . هلل دحلاو ايملإ عضو لب ةلعل الو ببسل ال ىلاعت هلل
 دق لاقف راونآلا حقاول ىف هركذ تيأرو تلق « هتفرع دق لاقف صاوخلا مالك نم
 ترشأو لغدب هراد بئناج ىف كعمم قتلا هنأ انخيش نم تعمم دق تلق مث « هتف رع
 ديرأ ىنإ تلق مث داصلاب اهتتكب ترمأ انأ تكص ىتح لاق مث ايلم ىكسف لامثلا ىلإ
 عمج تارم ثالث ةملكلا هذه ترك ذؤ ةزجلا ىف كدهشأ نأ انه كتدبش !؟ كنم
 لاق مسي لاق هلعل وسط . هطلروقي هتعمس اهرخآ ىفو تارم ثالث كإذب ىل اءدف ةمع

 "ىلإ ثعبف هيلإ عوجرلا دصقب لبع ىلإ تيضم مث ق لاق مث مح لاق هلعلو . ص
 دجلا هلو تهقناف هتجاح بلط ىلإ تيهذو ٠ ءاودلل لجفلا بح قيقد هل ثعبأ نأ
 ' اريبك ءان] الم هيلعو انيلع هلا ةمحر هنإ مث ءتلق ٠  مالسلاو ةرخآلاو ىلوآلا ىف

 هتفيلخ كنآل هل كاينإاب كخسش قىمأ ام ذخ ىل لاقو ىلإ ه ىأو لجفلا بح
 ىديس خيشلا ماقع لب دم خيشلا نيئمؤملا ريمأ ةفرعم لع لدي اذهو هبئاثو
 كلذب انيلإ بتك ةيناجتلا ةقيرطلا ذخأ هنأ انغلب دقو هنع هللا ىضر ىناجتلا دحأ
 : (اينانروم ) طيقنشب اردردع سردملاىطيقنشلا ىف نب لاع دمت خيشلا ةمالعلا

 دالبب ارمو اوف ىلإ نيعجار رمع جاحلا هاخأ ديعس نب دمحأ خيسيمشلا بح مث
 ضرأ نم دوم افلأ هيلإ مدقو رهشأ ةثالث بعك ضرأب اًثكمو هرينبو انساه.
 لدتف نكشك ةدلب ىلإ هيمو , ىتاعملا رهاوجب هلذأو قينرطلا هنع ذخأو نكنك
 ةدم مالسإلا ىلإ وعديو ةنسلاو باتكلاب كسّقلا ىلإ مموعديو سانلا ظمي اهف

 ىمسي اعضوم الصوف ؛ ولجت توق ضرأ ىلإ ىلإ قيرطب هيخأ عم لحترا مث نيماه
 هؤاقدصأو هبابحأ هيلإ دفاوتو وكشكج هل لاقي عضوم ىلإ لقتنا مث «٠ ىدنك
 - سايعافل أ[ قا ليي ىف دابجلاو قيرطلا ىلع هعياب نمو « هندب ىلع ةيبرعلا اوبلاطو
 . .يدارف سانلا هئيحب ماوعأ ةعبرأ كلانه .ثكمو جح دمو ولج ائوف ءاسؤر نم



 ه-

 واج اتوف ىف هلهأ كرت مث ء لعلا نم هيلإ نوجاتحي ام ةبلطلا ءىرقي وهو تاعءامجو
 ريثك هعيابيو سائلا ظعي الإ لمي دلب لك ىفو وروط انوف ىلإ ادصاق رفاسو
 دابجلاو قيرطلا لع ىواقبلا د دوم خييششلا ىوط ةيرق ىف هعبابو يلا لهأ نم
 ذوفت هلو ةبلطلاو ءالعلا نم ريثك هلع سلج رضح قت ملاع وهو هللا ليس ىف
 اتوفب هيبأأ ةيرق داواح ىلإ لصو ىتح ارئاس لاذ امو ولج ىلإ لحترا مث ء عساو
 نم نيدمهاجلا هللا دعو امب مهركذو اتوف لهأ تاعامج ىلإ ابتك لسرأف ء وروط
 نم هعياب نم لوأ ناكو , ربك ألا هللا ناوضر كلذ نم مظعأو رجآلاو رصنلا
 ىرقلاىفلوحي رع خيشلا ذخأو «هدلب نمهيلإ مدق ليبوثرش رم الأ اتوف ءاسؤر
 هعيابو ٠ نيللسملا لع نيدتعملا رافكلا داهجو ةعيرشلاب كسفلا ىلإ سانلا وعدي
 سابع افلأو دنوذ روج ةيرقف هئاقلل رفاس لمونرش رعافلأ "يوب ءاسؤد نم
 اماوفأ هنوعبني سائلا ذخأو رانق لآ ءاسؤر نم وهو ىلج لآ ىفدمحأ نرشو

 لكاب ةيرق لصو ىتح رحبلا لحاس ىف قاجق قيرط اكلاس لحترا مث « اجاوفأ
 دئاقلا ىلإ لسرأف املوخد نم هوعنمب نأ اودارأو اهولزن دق نويسن رفلا ناكو
 نم مث هللا دابعل ةعساو هقا ضرأ كرئاو كضرأ ذفت ضرأ كل ناك نإ ىمأر فلا
 ىتح واج اتوقف ضرأ ىلإ رحبلا ريع مث ريشبلا دمع هدلو دلو اهفو ردنب ضرأ ىلإ
 لوأ'سسأو ىارمجتد دنع هلهأب لقتناو ؛نيملاس هلهأ دجوو وكشكج ةيرق لصور
 كسلا ىلإ نييلسملا وعدي ذخأو راطقألا كلت ىف تاواصلا ةمانإل نب ىالسإ دجسم
 دوفو تلبقأو « هيلع نوداسملا لبفأف ؛ مالسإلا قانتعا ىلإ نييفثولاو ةعيرشلاب
 ءانب ىف عرش /ُ دداعملا ىو دجاسملا ماقأو « ةرج لك نم مالسإلا لخدت نيينثولا

 دق اكتلامو روركتلا ضعبو جونولا نأ لاوحألا نئارق نم ىأر امل كانف ةملق
 ,نإ مث ٠ ةيره رش مهمزبف لثلاب مهيلع درو هوجابف نوينثولا مق دقو هل اوهنت
 ظعي ذخأو مهءزبف ةردنب لهأ مهب لتاقو هعم نيذلا نيدلسملا عنيمج دشح رمع خييشلا
 هنيب تعقوو ؛ دابجلا دادعتسالاب ممرمأيو مالسإلا نيد نساحم مل ربظيو سانلا
 وبمن كلم داوق نم ىسوم لج هيل] ءاجو « ةريثك كراعم نييفثولا جونرلا نيبو
 صدو اتاتدكو ىمب ىلإ رام مث وب# ةئيده حتق ىتح هعم دهاج م هدب ىلع لسأو

 ارابن مهلتاق ”نيدم مث ةنجلا ىلإ مهقوشر مهظعوو نابليوو لكته براحو ؛ مهكلم
 دتشاو شيجلا نم ءاملا غرفو ٠ نيمح م "مع دق ضرأ ىلإ لحترا مث , الماك



15 

 ايقسلا هللا لأسو . لجو زع هللا ىلإ اوُمجتلي نأ رمع جاملا مممأف مهم شطعلا
 نم اذهو « برقلا اوؤامو شيجلا برشف فاص بذع اهؤام نيعب مهلع هللا نف
 نم جلكدم ام دجوو ةرهرك ةبرق لصو ىتبح نم مث ٠ هيد ىرصانل هللا ماركإ
 نم لك هتداع نم ناكو هوسناق هيلإ سع خسيشلا عفدو هسأر قلحو لسأف مهئاظع
 , مالسإلا راعش هسبليو رفكلا راعش هنع ليزي نيقداهشلاب قطني مالسإلا ىف لخد
 ىلإ ريسملاب هيارحأ سأو « ءاسنلا نم عبرأ نع داز ام ةقرافمب نيينئولا لك صأو

 لوتسما نأ دعبو « وروين ىف ماعلا هرقم لعجو ؛ مالسإلا نيد ةماقإل ىرقلا لك
 اعويسأ مهيراح نينق مث « نملك ةيررق براح م 1484 ةئس ىراك اين وكو اينوم ىلع
 سيالم'سيلف نيدهاجلا ىلع اوبلغتو هيلع اوصعتساف ىبسم لهأ براحو ابحتفر
 ىفهل متفو راغكلا مرهئاف مهنا وصأ نودلسملا عفرو ريبكنلاب وص عقرو مارحإلا
 لحترا مث ةنغاب ىلإ لصو ىتح نيدترملا ةيراحمب مالسإلا ةبارل دطوي دخأو قبرك
 ةيرق اواصو ىتح ملاص ىدامح ركبوب ةدايقب دمحأ نب دمحأ شيج ءاج مث كفن ىلإ
 , مهمزهو ريكسك ىف مهبراخ ليبونرش رمع افلأ نيدهاجلا شيج لع ناكر ريكك
 لّصو ىتح رايس مث , مالسإلا ىف مهلدأو ىرقلا نم هلوح ام ىلإ شويجلا لسدأو
 دئساس ةيرق ىلإ لصو ىتح ىرخأ ادالب براحو اجول ىلإ لحتراو ىرسباس
 ريمآلا شح ناكر مهيب لاتقلا لاطو خس لهأ براحر نادلبلا عيمج هتميابو

 ريمآلا شيج مدضعي اهوح نمو غس لهأ عقادف رافكلا عم انراعتم دحأ دحأ
 نمو ربع جاحلا فيلح ناك رصنلا نكلو دالبلا نع تيمتسملا عافد دحأ دمحأ
 ريمآلا دإب هقا دبح ىلإ ثم نب لع رافكللا ناطلس برهو « نيدهاجما نم هعم
 لسرلا لسريف دالبلا هذه ىف مالسإلا مئاعد دطوب رم خيشلا ذخأو ٠ دوحأ دحأ
 مهب دهاميو اليل ىراخبلا مي مويلع أرقي نآكو « هسفناب مهظعبو ابلإ رفاسيو

 هيلإ :نيبجوتم هللا باتكح نيلات نيدجهتم ليللا نم ةفئاط مهعم موقيو !رابن
 . لجو زع

 مموأدب نإف لاتقل اي دمحأ دمحأ ريمآألا شيج أدبت الأ هشويج رمع خيششلا ىمأو
 هالوو ريبكلا دمأ نينمؤملا ريمأ هدلول ةعيبلا رمع خيشلا دقعو « نيعفادم !ويراح
 3 00 .٠ سلع

 لمجو وركس غسم كلام ام نب ىلع عم ايظع اهيج دمحأ لمأ ريمألا لسدأو

 ىلإ انسام نم نيفحاذ اورمتساو رافكلا نئيج عم شيجلا اسيئر بلاي همع



 دتشاو نيدهاجلا شيج اومجاه مث بارغج ةيرق ىف مايأ ةيئامث اولزنو خس !ضرأ
 . هنأ مهمزه مث مهني برمحلا

 رع جانملا شيج ىلإ لصو ىتح نيينثولا عم مظع شيمي دمحأ دمحأ مدق مث

 هشويجو دجأ ريمآلا مزهنل مث اديدش اموي مويلا كلذ ناكو مهني لاتقلا دتشاو
 ىتح برملا ىنأو لاتقلا اذه ىف دمحأ دمحأ ريمآلا حرج مث رافكلا شزيج مهعمو
 . هب اوجنيل ةئيفس ىلإ هديبع هلح

 ةئيفس ىف هوا هديبع نإ ليقف هنع اوُحبف دمحأ ريمآلا نبأ رمع خييشلا لأسو
 نمو قيوم ىبسي عضومب هركردأ ىتح داوج ةئاع شيجلا ضعب هعبتف هب اوجنيل
 محراق كلذب رمع خييشلا ريغأف « ةايحلا قراف هدجوف ليي ونرش ربع افلأ هكردأ
 : انسام لهأ هل عيابو ابلصو ىح ( هللا دم ) ةيرق ىلإ رمع خسيتلا راس مث « هيلع

 مهنإف هيف نيدهاجلل قح الو مغيال ملام نأو ىست ال متءاسن نأ هديل نيبو

 هتاطلس دتماو . الملة الو اريثك ال مهنم ءىش ببني نأ ىف ةمرحلا مل نيبو نولسم

 لصو ةئس انسامىف هكمو ةعب رشلا مويأ ماقأو اسوحلا براقو اًسام دودح خلب قح

 دمحأ هتبا هيلع سلجأو هسلجم نم ماقو هءارمأو هداوق عمجو ؛ رحنلا ديع مب

 دهع وثيدح مهنأل غنم ىلإ عجرا هل لاقو نادلبلا نم متف ام ىلع هفلشو هعبابو

 . شويجلا رثك أب عمجرف مالمإلاب

 اونه شويجلا نم رمع خييشلا عم قب ام ةلق داقحألا ىوذ ضعب ىأر اللف
 تعفتراو لدملا اهف مقأو تنمأ دق دالبلا نأ عم ةيلع ةروثلا راث لاعشإو هردغب

 ءاج مهله هورمؤي نأب هودعوو طيقنشب انمكب ىاكبلا اوبناكف ع نيدلا رئاعش
 حيشلا اورصاححو نيدنثولا اياقيو دحأ دحأ ريمآلا عابتأ هيلإ مضناو مظع شح

 خيشلا ثكمو ء هي ينل شو يجلب ىأيل ديعسنب دحأ هيخأ نبا ىناجتلا لسرأف رمع

 شيجلا اوقشف ٠ راصحلا نم جورخلاب هباصأ ىمأ مث ربشأ ةثالث راصحلا ىف رمح

 عمو بعتلا مهب دنشا دقو لايمأ ةثالث هنيب و دلبلا نيب لبج ىلإ اولصو ىتح رصاحا
 نزاغم رانلا تباصأو مهنهب لاتقلا دتنثاو ةكرعملا ىف مهئادعأ عم اومحتلا دقف كلذ
 عومج نيقيرفلا نم لتقو تماق دق ةمايقلا نأ موقلا نظ ىتح ترجف اف دورابلا

 لخد هنأ تبث نكل و راجفنالا كلذ ىف لتق رمع خييشلا نأ ضعبلا نظو « ةريثك
 هيأ نبا ىتاجتلا مودق رورظتي بعتلا مهب دنشأ دقو ٠ هينب ضعبو وه ًاراغ



 ا

 هعضوم ىلإ هءادعأ موقلا ضعب دشرأ نكل و . همودق داعيم انددقو ء شويجلاب
 عم رمع خيشلا ىفوتق ٠ هلخاد ىلإ ناعدلا اوطلسو راغلا م ىلع راثلا اولعشأف
 . دهشتسا ىح لتاتو مهضعي جيرخو هيفب ضعب

 ىلكبلا بلاطو (هللا دح) ىلإ اوعجرو دودابلا ران تدرب ىتح انساملهأ رظنناو
 كإذك م انيبو مهني ايف اوفلتخاو هتعيابم اوبأف هودعو اك هتعيابعب انسام لهأ
 نأ مقأ رع خييشلا همعلعقو امي لع املو « مهني لاتقلا بدتف هشيحي ىناجتلا لصو
 ىلاوف همع ءادعأب لكتي ىتح ضرألا ىلع هينج عضي ال نأو ةيانج نم لتي ال

 نيدلا ءادعأ دهاجو ةفالخلاب ماقف ء آلا هل بنتساو مهعضخأ ىتح مهف وزغلا
 ءايلعلا مركأ و سوردلا بترو ءافعضلاو ءارقفلا محرو لاملا لذيو دودحلا ماقأو
 ىراخبلا ميم أرقو ةيناجتلا ةقيرطلا ةغيظو روضحو ةعامللا ةالص دوهش مادأو
 . ةرم ةرشع تس ةبلطلا له

 فلشو ىلاعت هللا همحر تام مث روشأ ةثالث يح نب كيعس هاغأ هدعب فاح مْ

 - . نيماع دمحأ نينمؤملا ريمأ ةرمأ تحت انسام تلخد م رمع جاحلا نب رينملا دمت هدعب
 لبق ال ةحلرسأب موؤاج ىتح اوعاطتسا ام اوعفادف ىراصنلا شويج تلصو تح
 . قرشملا ىلإ ةرجحلا اوونف لبائقلا كلتب مل دبع الو ىرملا ةديعب اهنوكل اب مل
 1 ةيذاجحلا راطقألا لإ مهلاغ رجاهو

 , سابعلا نب دم نب دمحأ ىديس سابعلا وأ لجآلا ةمالعلا اهثعب ةلاسد قو
 هيقفلا اصًرصخ برخملاب نينطاقلا هناوخ] عميمج ىلإ ىطيقنشلا ىناجتلا ىولعلا
 ىرصب مساقلب دمج ىديس مدقملاو حاسلا نبىبرعلا ىديس ملاصلاىلولاو ىس وكلا
 : مالك دعب اهنم دوصقملا صن هلع هلل ىضر هلاوحأ ضعب حرش'اهيق « هللا مهمحر

 نوديرم هل ةيبرتو ملمثو ملع خيش هنعدقلأ ىضر رمع جاحلا خيشلا نأ اولعا
 نطايلاو رهاظلا مهبلعي « هلبق دحأ هنكسي مل ضرألا نم الق ىف مهب نكس نوديدع
 ةرظنلاب مهب ريو ٠ ةمكحلاو ةظعوملاب ءاسمو احايص ميظعيو مركذيو « اميلك
 نيب نم جرخم ام لقأ لوقي ةرم هتعمس ٠ مهتتفنو مهتوسكب لفكت « ةمقللاو
 ةدئاملا ف نوكي ام لقأر ةدئام ةئامست دابجلا اذه لبق ةليل لك ىف فايضأللا
 00 | | . فايضأ ةسمخ ىزق ةدحاولا

 ماسجألا اهدارم ىف تبعت ارابك .سوفنلا تناك. اذإو



 تباؤؤاس

 انيلع عقو هنع هقا ىضر ىل لاق , رافكلا هيلع عقو نأ ىلإ هلاح اذه لزي مو
 امئإ و ةيحلإلا ةرضحلا بناج نم رافكتلا داهج ىف حيرص نذإ ىل نكي لو رافكلا
 داشرإلاو ةوعدلاب هنع هللا ىضر قاجتلا خيشلا نمو هي هللا لوسر نم نذإ ىل

 مهيلع روصتمو زافكلا داهج ىف نوذأم ىنأب كلذ دعب تريخأو ٠ ىلاعت هقلا ىلإ
 هنعدلا ىضر ىناجتلا خيشلا نم اهضعبو ه طي هلأ لوسر نم اهضعب ىش قرط نم

 نيذلا نذأ ) ىلاعت هلوق نم نذإلا تذخأف رافكلا انيلع عقو ىتح لمقأ لو
 0*5 .هدحو بار رحآلا مزهو « هدعو ىلاعت هللا رجنأو ( اولظ مهنأب نواناق

 مارحلا ةدعقلا ىذ نم نيقب رشعل نيئثالا ةلل ءاشعلا دعب ىلاعت هللا ىنللعأ اذل

 تنذأ ىل لوقي ىناب د فتاه. دابجلا ىف نوذأم ىتأي فلأو نيتئامو نيتسو ةينام ماع
 انه طخلا نكي مل ام هيف هرمأ نم ناك ام ناكف تارم ثالث هللا ليبس ىف داهجلا ىف
 ةلاسرل نيدحاجلاو مانصآلاو ناثوآلا ةديع رافكلا لتاقي لاذ ام هنإ مث هيفي

 دهع ال نم مالسلا ىزأو ةالصلا لضفأ ىلاعت هللا نم هيلع دم انالومو !نديس

 لهذمو دئاوعلا قراخ مهيلع هرصنو 0 ةمئأ نم دحاو ماقم ماق اذهلو :مهدنع
 ةريبشلا ز زوئكلاو ةريثكلا مانصالا تاذ ةريبكلا مدالب ةدعاق لخد ىتح .مايفألل

 ىمس ىتا ىو ةمومضم ةدوقعم فاقو ةنكاس ءايو ة-وتفم ةلمبم نيسب قيس ةئيدم

 قيي'لو ادابذزا مالسإلا روث عفتراو ادامنإ اهلوخدي ىرفكلا ران تدمح اهي دلبلا
 . اووبثو افوخ هبلق لئياو الإ زفاك الو ارورسو احرف هبلق ًالتماو الإ لسم

 ةيئرملا ىف ىف مهن أ نونظي سانلا ناك نم ىنإلا نيطايش مهلع رحت كلذ دعب

 نوكاملا مو نيداوسلا ةلمج نم مهو نيدهتجا ةمثآلا نما مهنأو نيدلا ىف ىوصقلا

 ميئاطلسو : ةشيرام مل لاقيو ادع نوريثك مثو مد ىلا وتكبنت ةلئيدم

 ىاكبلا ناكو ةددشملا دابلا مضو اهحتفو ماللا مخفتب دعا خسيشلا نب دمحأ
 ةوعن دحأ دحأ :نم « هدبع لي بجو دم نماي موللا لوقي هيفو هلم ذومتيو هوجب-

 . دكتأو دشأ مهف هئاوصأو هئارذو نمو مهلا كب

 ةامإلاو ثلا جو ل منمد عيوب نم لوأ وه هبل دحأ خيشلا هدلاوو

 . كلذ نونلعت اك ام لبسو طق دحأ اهلخد امةئطلسلا نأ الإ نيدو لع وذ وهو

 هنأ ةعساولا هتخب هلل هدمشت نعرلا ديع انالوم ناطلسلا ىلإ ةرم بتك دقو

 ل مهم تاتكلا ذعأ نمي يباتكلا نولباخلا رمو هتميابم هيلع بحي



 الودع

 « ”ىدوف نب نايثع خييشلا قيتع س'وحت ىلإ كلذ لثم اضيأ بتك دقو
 دمحأ نإ مث ؛ ىنغلب ام ىلع عبدألا تابجلا ىف هيلي ناطلس لك ىلإ بتك كلذكو

 تارم ثالث هازغو ٠ رع خسيشلا ةيراحم ىلع نيرفاكلا عم عمتجا اذه دمأ

 ىروضح هلك اذه عقو هشويج ىلاعت هللا مزممو ةديعب ةفاس نو ةديدع ش ويحب

 خيشلا ما زغ هنع ىرف دعب و كلاّثلا مبشيج همزه دعب رمع خيشلا نع ترفاسو

 : مثرخآ نع هوعيابو ممدالب عيمج ىلع ىلوتساو روكذملا مهئاطلسس لنقو مهضرأ ىف

 هيلع مهيعي نأ ىاكبلا نم اويلطو ىلاعت هقلاب ذايعلاو كلذ دعب اردترا معإ م

 ريفكش ىحاوناا ىلإ ابلسريو هديب اهبتكي قئاثويو هتب اع ىلع مهتلك عامتجاب
 خييشلا دب ىلع رافكلا نن مالرإلا ىف لخد نم رمأيو هنع هلا ىضر رمع خيشلا

 لهأوأ رفك لهأ اوناك ءاوس هب رمل سانلا مل رفنتسي و هتعاط نه جور اب ع

 ىلع انرخآ نع كميابنو امامإ كانبصت هائبلغو كلذ انل تلمف نإ هل اولاقو مالإ

 نيملسملا اصع تقشناو اهدامخإ دعب ةذتفلا ران تدقتأو اولاق ام ىلإ مهاجأف ماقلا

 ىلإو قاقشلاو قارتفالا نم متعمس امم قافآلا لهأ نم ناك ام ناكف ابماثتلا دعب

 هللاب الإ ةوق الو لوح الو نكي مل أشي مل امو ناك هقلا ءاش ام قافتا عقو ام نآلا
 - راتخلا خيشلا قديس لآ نأ ىتح هيب أعم نبالاو هيخأ عمجألا ىهاعتو مظعلا للعلا

 عم ةقرفو راتخلا ىديس نب ةدامح اهريبك رمع خيشلا عم ةقرف نيتقرف اوفرقفا
 لهأ م مهنآل ةئسامو رمع خيشلا نيب ةقيقحلا ىف برحلاو ىاكبلا اهرييك ةئسام

 لاؤسلاو حدملا قتاث وب رمع خميششلا لمسري كلذ لبق ىاكبلا قاكو دتنلاو ددعلا
 لوقف كلذ قو دحاولا صغخشلا ةدحاولا ةلامسرلا ىف هتداع هب ترج ام كلذ ريغو

 : هل ةديصق ىف ىاكيلل ابطاخع نايثع نب دم انوخأ

 نايجحي دحاولو دحاو نم دحاو ماقم قامذو حدم

 توف ىاكبلاو رمع خسيشلا توم نم متعمس ام.امأو ةلاسرلا هذه ىف لا نأ ىلإ

 -نولوقي هؤادعأ رمع خيشلاو 1741 ةنسم ناضمر رهش فصتنم ىف حي ىاكبلا

 مآ هللا دنع لعلاو 350 فرش ماع ىف ناضمر نم عبرأ ىف هنافوب

 . هيا هحر جريكس دمحأ ىديسل باجحلا فدكتح نم
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 ماختك - زادك

 نم رم جاحلا ةليبق نم هفالسأ انسأم ريمأ دحأ دمحأ ريمآلا

 ائسام ءابلع نم نيقتحلا نأ فورعملا نمور ائسام نم ال « امتوف

 نيلسملا ىلع رافكلا شويجل دمحأ دمحأ ريمآلا ةرضاثم مهضرب مل

 مثال ةمول هلا ىفا مذخأت مل كلذلو «!قوفلا لربع جاحلا ةدايقب

 خيشلا مهنمو « رفكلل نيدهاجملا ,نيلسملا ىشيج ىلإ اومضناو
 لق ) : ىلاعت هلوقل ةعاط ء ىنساملا ( هللا ةعيدو ) فلط يكرم

 'لاومأو مت ريشعو مجاوذأو مناوخإو موانب و مران ناك نإ

 ميل] بحأ اهنوضرت نك اسمو اهداسك نوشخت ةراجتو اهومتفرتقا

 ( هسمأب قا ىنأي ىتح اوصيرتق « هليفس ق زاهجو؛هلوسرو هقا نم

 رصم  نيلبرغملا نيسح ىلادلا و ةيناجتلا ةيرارلا



 يا 30م

 ميضلارعلاٌة إو

 0 هدعب ىف ال نم ىلع هقأ لصو

 "يافع

 . انسام ريمأ دحأ دمحأ ريمألا ةلاسر و

 , تاطلاغم نم اهيف ءاج ام ىلع رمع جاحلا هر وب

 ءاءلع نم ىقيتع ركب وبأ جاسحلا لضافلا مدسنقملا انيلإ هب باك

 : . ايريجين  وناك

 هقلادبه في رشلا موحرملا ةمالعلا قيدصلا دنع هاندجو ام كلذ قفا وبو

 ٠ نادوسلا ةيروهحي نافدركب جئلدلل ةعباتلا بادربلا ةدمع



 مح ىلا نمح ىلا نثلأ مسي
 ملسو هيو هلآ ىلعو دم انديس ىلع هللا ىلصو

 ةمدقملا

 هدالب ىلإ ةيزاجحلا راطقألا نم قولا ديمس نب رمع جاحلا دهاجلا ملاعلا عجر امل
 هلوسر ةئسو هللا باتكب كسلا ىلإ نييلملا وعدي ناكو ٠ ىبرغلا نادوسلا ىف
 عم ىفانثت ىتلا تاداعلا كرو ٠ ةربطملا ةعيرشلا ىلإ عوجرلاو « لسو هيلع هللا لص
 زيزعلا باتكلا حرش ىلع بأدو ٠ سو هللا لص دم انديس لوسرلا هب ءاج ام
 لمعلاو للعلا بحي ناك نم هنع سوردلا قلتو هتيم ىلع لبقأ ؛ةقرشملا ةنساا ةءارقو

 ةريصع روهظ نم رافكلا كولم نم مالسإلا ءادعأ ىثفن هعابتأ شكو ؛ 0

 اصوصخر ؛مهمجامو دتشي نأ لبق رونلاكلذ ءافط] ىلع اولممف «مهموخت ىف ةيمالسإ
 2 كاب نوقحتليو مالسإلا نوقنتعي مهعابتا نمريثكلا او أر نأدعب
 . هللا هرصلق ؛ هيقنتعمو مالسإلا نع عافدلل لمعي نأ .طضاف

 ىلإ لصو نأ ىلإ , رافكلا كوام نم كلم دعب كلم ىلع بلغتي لاز امو
 . ةورثو ىنغ ابمظعأو رافكلا كوام ةربابج نم اهناطاس ناكو ٠ وركيس غس
 باغي هنأ ناطلساا كلذ نظي ناك امو . نيحتافلا نيدهاجلا نيب و هنيب لاتقلا ىتشاف
 دمحأنيدمحأ ريمآلا امسام ريمأب ناطاسلا كلذ ناعتسا حج رث نيبلسملا ةفك تأد الف
 ريمآلا نيبو هنيب ةمئاق ثناك ةوادعلا نأ عم ؛ )بل دم نب دحأ م خيشلا نبا

 . لبق نم 0 دحأ

 نيدهاجما دل فيشلاب غب ناطلس رعش نأ دعب الإ قافتالا كلذ عقب مو
 هيل] لسرأو انام“ ريمأل ىامألا ىف خس ناطلس عيموتز ٠ سمع جاحلإ“ ةياو تحت
 -شيج عم طاتخا نيللسملا نم شيم دمحأ ريمآلا هدمأف ٠ مظعلا ءىثلا ايادحلا نم
 كئلوأ عم هيرح ىف ربع جاحلا شيج ةيداحم ىف نيينثولا رافكلا عس ناطلس

 همايتأاو مخ غم ناطمل م نأب نييلدملا لاتق رريي نأ دحأ ريمآلا دارأو . رافمكلا

 : نيرمأ نيب نيديخ الإ نوينثولا نوكي نأ-سييبت ال ةعيرشلا نأ عم « هتعيب تحت

 ناكوانسام نهال رجالا لهأ نم اتوف نم هلصأ ب دمت دمحأ خيشلا )0(

 1 انءامىلءةناط ل ابهلعبي وبو ملا ىلإ نيعادلا ةبق ودلا رايك نمونيملاضلاءايلعلا نم
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 ائسام ريمأ لدايتف . باتك لهأ موقلا كئلوأ سبلو . برحلا وأ مالسإلا

 « موقلا كل وأ ةبراحم نع رمع جاحلا عوجر ديرب انسام ريمأف لئاسرلا رمع جاملاو

 اونقمب نأ اودارأ نإ مهتأب هب هللا مكح ام ىلإ انسام ريمأ وهدي ربع جاحلاو

 نواعتي نأ دمحأ ريمآلا نم بلطيو « ناثوآلا ةدابع اوكرتيلو اوءلسيلف مهءامد

 « نيملسملا ىلع مهتواعم كري وأ « رافعكلا كتل وأ ةيراح ىلع نيبلسملا ش ويج عم

 نع اودعتبي نأو ٠ دمحأ ريمآلا شويج هشويج مجاهتالأ رمع جاهلا ىمأ دقو

 ضيوقتو مهندم لوخدو رافكلا شويج ىلع مراصتنا دعب شوبجلا هذه

 ةاغبلا مح مهمكح نإ لاتو « رفكلا شويج عم نييلسلل مهبراحم قبس عم

 1 . نيئدابلا م اونركي نأ الإ لاتقب نوأدبي ال

 اودعتباو « محلاتق نع اولدعف « رمع جاحلارمأ نيدهاجلا شويج تعاطأ دقو

 نمو نيل لا نم اشورج عمج دمحأ ريمآلا نكلو ٠ اهم نولزني ىتلا نطاوملا نم

 . رمع جاحلا هللا رصتق ؛ رمعجاحلا شيج مجاهو نيكرشملا لولف

 ب فورعملا نام نب لك - ىنثولا خس ناطلس نأ « ِتاقثلا نع اغلب امو

 هءرمأ ىلع بلغ نأ دعب  َلاتْيَو اهل لاقي دلي ىلإ ةبسن - لاَسْيَو لع

 ؟ بر رمح جاحللو بر كل وأ دحاو اكبر له : هلأ نمأ دحأ ريمألا ىلإ أجتلاو .

 شويجلا نم اريثك تبراح ىنإ : هل لاقف . دحاو انبر لب : دمحأ ريمآلا لاقفت

 . بر كل نأك نإ : دحأ اي عمسا « ربع جاحلا الإ ىلع بلغتي نأ دحأ عطتسي لف

 وبف . دحاو اكبر ناك نإو « كبر.نم ىوقأ سع جاحلا برق بر رمع جاحلاو

 . مالسإلا فرع ام نم نب لع نأ لع لدي اذهو مكيحت ام رثك أ رمع احلا بحي

 ريمآلا لتسقو 5 دالبلا ىلع ىلوتساو : دمحأ ريمألا ىلع رمع جاحلا رصتما انو

 هنأ لع لدي ام هراد ىف نام نب لع اهدبعي ىتلا مانصالا رمع جاحلا دجو دجأ

 ثم نب لع نلعأ مث . كلذ ىلع ىئانلا دهشأو ٠ بهذ نم مانمعأ اهنم نو لسي مل

 هللاو هرهاظ رمع جاحلا لبقو مالسإلا هللعي نم هب نع جاجلا لكرر همالسإ

 ىرخأآلا قئاثولا در مث لوآلا مسقلا وهو اهدرو ىلوألا ةقيثولاب انه أدبنل و

 00 1 . قيفوتلا ىلو هقاو ةلمج

 ٠١ قتاستلا ظفاحلا دمع ْ



 جاحلا ىلإ دحأ دحأ ريمألا انسام ريمأ اباسرأ ىتلا ةقيثولا
 نيدهاجملا نييلسملا ناطلمم وفلا دعس نب ربع

 ةدعل ىن ال نم ىلع لسو هللا ىلصو

 مكي تاذ اوحاصأو ) : هلوقي نيبلا تاذ حالصإب ىمألا نيملاعلا بر هقن دحلا
 - نيلمرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالعلاو ) نينمؤم منك نإ هلوسرو هللا ارعيطأو 1

 هيامصأو هلآ ىلعو نيبلسملا نم اهنع داح نم قالا ليبس ىلإ ىدهو قحلا لوقي ىذلا

 . نيدلا موب ىلإ ناسحأب ملل نيعباتلا ىلعو ليبقو بعص ريخ

 دمع نب دمحأ خييشلا نيدحأ نينمؤملا ريمأنيدمحأ نينمؤملا ريمأ نم هنأف دعب امأ
 هنع هللا ىضر ديعس نب رمع جاحلا هيقفلا خالا ىلإ , نيمآ نيرادلا ىف هايإو هقلا انمأ
 بقاعت ماودي ةكربلاو ةحرلاو مالسل اي ديشر لمعو ديدس لمف لكل ءايإو هللا انقفوو
 .هيلعةنطابلاو ةرهاظلاهمعز خبسأىذلاوه الإ هلإ ال ىتلاهقادمحو ةكرحلاو نوكسلا

 دنسفس تالح كنأ ائيدل مص“ ثيح نيدراولا ةنسلأ ىلع انغلب دقف دعب امأ
 كلذ ةربشل انتايهو رئاس نم مهنأو انوعياي مهنأ تعسو كغلب ام دعب اهتلخدو

 دقتعملا تأ ذإ كننع انغلب ام كئم انءاسف هعوقوب صاخلاو ماعلا لعو هعويشو . .

 ليعافألا نم اذه لثم ىلإ ترص نإف ٠ قوثوملا سائلا نيب هب ىدتقملا قومرملا
 ةعيرذو كلذ ىف ةجح ءاوهألا لهأ كذختا ليطانآلا هايسإو نّفلا ةراثإ ىفذدخآلاو
 ايصم كلذ نم هللا كذانأ ريصتو , اولضأو اودسفأو اوثاعف « كلاثه ام ىلإ

 مهولضي نيذلا داذوأ نمو « ةمايقلا مري ةلماك مرازوأ اوامحيل ) : ىلامت هلوقل

 ةمئأن ةئتفلا » لسو هيلع هللا ىلص هلوق رعت تنأو 1: ( نوري ام ءاسالأ لع ديغب

 انهيقيسي نادلسملا هجوت اذإ » لسو هيلع هقا ىلص هلرقو , ابظقبأ نس نرملم

 هلوقو ؛ هبحاس لتق دارأ هنإ لاق؟لوتقملا لاب اف . لتاقلا اذبف ليقراتلا ىف امهالكف

 ثيداحألا نم كلذ ريغ ىلإ « رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس + لسو هيلع هللا لص

 أن تضرعت دقف ائيل] اخترالا ف وسحلا سنو اللت للستت كار انئأ ىلع اذه
 ىلإ راتخلا مهسيئد نم انتعيب "تحت نولخاد ميلك ذإ انتاغب مهو: ةنغاي لهأ نود

 ليق اك نظلادرجمب لب ببس ريخب ىشب نيصق دحأ لك هيلعب يه ريغو ننس مهسؤ م
 . مرت _ نم هداتي ام قدصو هتوئظ تءاس .رملا لمف ءاساذإ
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 : هلوق ىلإ مامإلا تفلاخ ةقرف « ةيغابلا : ليلخ قف ىغابلا لاتف انل نأ تلع دقو
 نم افوخ كنع ائضرعأت هعم انلاتق تالحتسا اذا ىرعش تيلايف ملاتق لدعالف

 بلخغتو دهامجيت كارت ال انأل كنم افوخ ال نيبلسملا نيب فلا ةراثإ ىف ىلاعت هللا
 مثانفمضأ انتدجو ةرءانبلا ءالؤه نإف كلائم ىلإ ةئغاب نه« هائيلغ ائتدجو نمالإ

 ىقرممو مهتيتأف انيلع نوريغي الو ماع ريغنو اننوزغي الو مهوزغن فعضلا لك

 « مهبل كئيجم لبق نولعفي !وناك اك انحلص بلطف اوذخأف مهانيتأو لاح فعضأ

 كلعنل باتكلا اذه كيلإ انيتكو انوعيابو مانصألا اوربكو اولسأ نآلاو

 ىصف نيلباقلا نم هللا كلعج ميكرت تابق نإف نيعيايم دنسنس لهأ نوكيو كلذ
 كناوخ] نيبو كنيب ةنتفلا ةراثإ كرتنف هيلإ كتيصانب ذخأيو هيلع كعمح نأ هللا
 كنع ضرعيفهللا نع ضرعتالو كنم طرف ام كرادتف وبني مراصلاو وبكي داوجلاف
 كلانم امف تيدامبو كلذ ىلع تررصأ نإ وألاوحألا عيمجيف هبر نم دبعلل دبالف
 هانأف كقر كيلمو كتلاخ ىسهنب لايك مو كقنع ىف نيبلسملا ءامد لمحتب تيضرو

 راذنإلا دعب لتقي ولو لئاض عفد ذاجو رذعأ دقف رذنأ نمو نوعجار هيلإ انإو
 ( مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادبش طسقلاب نيماوق اونوك_اونما» نيذلا اهمأي ) مهافلا
 . . مالسلاو هذه ىقءارب ىلماح لسرلا ىف ىف قابلاو ارخآو الوأ مالسلاو

 ش دحأ دحأ ريمآألا ةلاسر ىلع ديعس نب رمع جاجلا در

 دم انديس ىلع هللا لصو" نكي مل أهي ملامو ناك هلا ءاشام هن دحلا هللا مب
 : هبزح نم هيعب انو هبحصو هلآ ىلعو نم ملو زع ءالاو نم ىذلا

 نيدلا لع تابثلاب ءاد هعيشي مالس نيينساملا نم هتعامجو دمحأ نب دمحأ ىلإ اتم
 نومضم : متبج نم ةلاسر انيلع تدرو دقف دعب امأ ٠ مارك ]و اضخم قينحلا

 سأرلا ريثملا هردصمو آلا راثتنا وهو ثعشلا ةكرحع ثفتلا نم ةلمج ابق ام
 ٍةدئاف ىأ اهلاونم ىف اهتاراجم كرت ىف نأ اني أرف ثبعلا نع ةنوصم ءالقعلا لامفأو
 باوجلا در باتكلا قح نم نأ لع دق نكل هدصات دافأو لق ام مالكلا ريخ ذإ

 ضراللا ىن:ةئتف نكن واعفتال] ) ريقح وهو اهيف ام عقوم تمي اهدنع توكسلااي.ذإ
 .قتاثلاو هب ذكي ه”ومام امهدحأ : نيلاوم ىلع اهلعج اهبتاك نأ كلذو ( ريبك داسفو
 بذكلا نم هيق ام ةيسنب ىضرب نظأ اف لوآلا امأ « هبتكتسم ىلغ ججحلا هدارإ

 ' لاقي, نم ئرحأزو ءالفن وأ انصرف لمي نم هعمتني نأ الو القع نيبلسملا ين هيلإ



 مس ار مح

 نظأ اف ىناثلا امأو « نيلسملا نميش نب نينمؤملا ريمأ نب نينمؤملا ريمأ هن] هيف

 دهاوشو هتميدخ هبتكتسا نم لفغتساو هتقيقح نع ىعع هبتاك نأ الإ اضيأ
 - انم:نييبت ىلإ جاتحم الف انع هباوحي ديفت اهتئارقو لاوحألا

 رهتشا كلذ نأو ايار نم مهنوكو مايإ دنسنس لهأ ةعبابم ىف هلوق امأ
 تقرطالو ةعببلا هله انعم امانإ هيف باوجلاف رشلزاو ماعلأو صاخلا هدعو

 ىرحأو ةلاسرلا هذه ىفالإ تَنأ الو ةلاقملا هذه لبق تناك اهث ةعقولا هذه انعمس
 انل هللا حتف ثيح انلذ امو اهيلج ىف هذاك دصقب لعأ هللاف اهب ماعلاو صاخلا لع

 ملعأ هتلاو مهقرششمو مهيرثم نم مذاقثإب اننورمأي انم مهنأب مهيتاكم اننتأ ىتح

 انيلع اوعمتجاف مابك انوعدو انيلإ مهلسر انرضحأ مث مانيتأف مهقدصو مهبذكي
 لئاسرلا نم انكم نم انل أسف كل وم نومضم متانياعأو مكلسد ةرضح مهانلأس و

 نم طخ اذه انلقف اهبتاك انلأس مث . معن لاق ؟ قئاثولا هذه نم انتنكم تنأأ انلقف
 :ريبك انلأس مث ءرصقلا ريبك ىلإ داشأو اذه لاقف : هب ىرمأ نم انلقف ىطخ لاق

 اضَيَأ كلسر ةرضح مانلأس مث . معن لاق : اذهب اذه ترمأ تنأأ انلقف رصقلا
 نم انفخو ةارادم لاومآلامانيطعأ اننأ قحلاو ال اولاقف ؟ال وأ مكتعيب ىف م لَه

 هللا نم أربق ةيرقلا انلخد لبق مهلل] انج امل انك دقو  تاراغإلا انيلع مهنش

 اندوع لجو رعاللا نأب مزيلع كلذ ىلإ مأجلأاو موقع ءاضرت لبق نكي ملذ] مل
 اندزأ اوبلع اث اهركوأ اءواع اهانلبدو الإ ةيرق دهاشن ال انأ همركو « هلضف نم
 املسم عباب نم ةرامأ ميق معي هللاو دجت مل انلخد املف اجو لوخدلا نم ائعدمو

 ام اتفو مثرصق اولخذن ملو ةيعم جتنت ةعيابم حصن فيكو املعم اموي ذختا نم الو

 ميلوخد اوابق اف نوبلطت ام ىلإ ةرمدعب م هب مت رسمو:مدقت ايف كلذب. اوضري لو
 اذه لوق امأو ةققحم ريغ ةعونصم ةيبذكو ةقلتم ةعارتخا هذهف كلزقم اوعمساالاو
 ىف قلطنا لاستو سوماقلا فو اللست انيلإ] للستت كارت انأ ىلع اذه ِنتاكلا

 نيللهتمهرباذ عطق ةلواحعو رافكلا ةيراحف انثأ نظن ال انإ هباوج ..جلا اختسا

 كلذ نأك نإف كلذ نم هللا كذاعأ ءاوس دح ىلع مو نأ قيقحت دعب الإ كيلا .

 انلمج ام ىلع هدمحتو هب هقا دبعتتو ىمآلا ىف لازن ال هتاو نحن مكيلإ اللست
 :: هبهنل ابانتجاو لجو رع هىمآل الاثتما هتين لع هلا ءاش نإ لازن الو كاذ ىف

 هييصقم يف هللسأ. هيؤره هدوومو هيرضم ةقيقحت ليج وبف لثلل هيرض امأو



 هم

 ةئغاب لهأ نود انضرعت امأو ًاحريتو الاتق اصرصت رافكلا ىلإ اندمع ننو
 اهاندجو ابلإ انناينإ ذإ اهف رعي نم ةمام دنع هب ذك لع دقف اعيمج تعيب تحت مهئأو

 مدقو اضفر نيدلا اوضفر « نوقفانم » مسقو اضع , رافكر مق ماسفأ ةثالث ىلع

 معت ةيمال] ةعيابم لعن الو نيتمذ ىديأب نيئوجسم نيمسقلا تحت «نوملسم د

 انموق فاعضو انميرحو ائسفنأ نود لب مهترد انضرعت ام نألا ىلإو ءالؤه عيمج

 ةدناعملا الإوه له ريكسك متلصو ىقح انيلء كتوص ىلإ بجوملا ام ىرعش تيلايق

 الإ لمفي ال هلا نرأ داقتعاو دانعلا ةلماحلا ةرباسلا ةملاقلا ةئفلاو ةصلاخلا

 ديغ نوب رغتو نيكرشملاب نورمت متلذ ام نولعألا متاأو اولازت ال ىتح نوضرت ام
 بجوأ دقف هميلسلا لعف مكناغب مهنأ امأو ناك ام هللا ءاضق نم ناكىح نيكفنم

 اوبوشي مل نيذلا نيصل اخلا نيكرشملا نم مهو 2 نم لائق مهلانة لبق ْمِلَع هللا

 ميلا هئطو نع لحترأ ام دعب ميلع ىغب نإف نينص رمأ امأو نيملسملا ىز مهكر ش

 انضرمأف بذاكلا بتاكلا اذه لوق امأو هرارق ىلإ مكنم هرارف ببس معي هقاف

 وبف ذئمايأ انيلع راغكلا مقاغاوم مدع كضا رعأ ناك نإف . حلاهللا نم افويخ كنع

 انلاتق ىف بعك لهأو دئستص لهأ ةيقبو نابرعلاو متاسارت دقف شع بذك

 هقدسعب لهأ هللاف كلذ دمب كتاخاوم مدع ناك نإو انلبق نم ىضمأ ام الإ هقلا إف

 هلوق نأ رهظف كلذك اونوكت نأ هللا مكظعأو كلذ نم نآلا مرذحأو هبذكو

 . ىودج نآيب ىلإ جاتمت ىوعد درجم كنم وخال هللا نم افوخ

 . ءايعدأ اهوانبأ تانيب ابيلع امم للام ىواعالاو

 ىلإ ةئغاب نم ءانبلغ انتدجو نم الإ بلغت الو دهاجت كارنآل األ هلوق امأو

 دوبظو ةيئاهتنالا ىلإ هلك اهرورجب معيف ةيئادتبالا نم قيقحت دعب ملعي هب اوج كلانه

 . لهأ نم تبلغ ام هريوصن ذئنيح ريصيو دنسنس ال] هب دصقي ال هيراعملا كلانه نأ
 كلبق هانيلغو هائفعضأ انتدجو نم الإ دنستس ةئيدم تّدج نأ ىلإ الك ةئغاب دالب

 بذاكلا اذه هقلتخا بيرغ رهبأو بتاكلا اذه هعرتخا بذك ركأ هللاو اذبف

 . لبقي ال بذاكلاو افرص هتبذك نوماعي نوققحلا نوملسملاو لعي همسا لج هللاو
 ءادبش بئاكلا اذهنيب و ىننب اوموق نوصاخلانوملسملااهأف افرصالو الدع هئم هللا

 مكح ام هنيبو ىنبب !اوميقأف ( هبلق ما. هنإف اهمتكي نمو ةدابشلا اومتكن الو )
 .عوقوز ءادوسلا ترك ضرأب مرورم لهن مال ةمول هللا ىف ىذخأت الو عراشلا هب



 سا د

 هرارف هللا كح ىف مرحبو هرانم نمؤي ىذلا ركسعلا متثأو مكاي] همزهو مب نرق
 عامتجا لهو اهلوح ام ىلعو اهلع ائيلوتسا ىتح ابلهأ فعضأ ىذلا وه اوبد مايأ

 انل اهحتف ىذلا وه ابلهأ نم كفوخو ىتنقئج نم ابيرق ةمزهلا هذه نم ؟ديرش

 ىموم لهأ لعج ىذلا وه كلم هتمينغو مرعب مهصغر قد رصقب مرورم لهو

 متيلجأ و كودرطفنيكاسم ميو وصلأ لهأ ىلع كقراغإ لهو انتحر هاعجوانل نورقي

 تحت نم مهلعج ىذلا وه نيبئاغ معجد مْ اهمده متمرو لجرلاو ليخلاب مهبلع

 لهأ نم رافكلا ركتدعاسم لهو انيفلاحم نم مهنم ابيرق ناك نم لعجو انل ايع

 لهو اثم اوراص ىح مهفعضأ ىذلا وه رافك مو انيلع مهعم مكب رتو بع

 تحت اهلخدأ ىرح اعرمج اياهأ فعضأ ىذلاوه ةيئاع ةئغاب ىحاوب مش ويج روم

 بذاكلا بتاكلا اذه نيبو ىنيب ءادهش اوموف نوئمؤملا امأ هللابف اضيأ انلظ

 اذه ةبسنب ىضري له مكسب اورظناو نيمئألا نمل اذإ ان هنا ةدابش ممكن الو

 ريمأ نيا نيئمؤملا ريمأ هنإ هيف لاقي نم ىرحأو القع نييلسملا ىتدأ هيلإ بذكلا

 امذك لح دقف ىلإ ءاهتا ةيقب امأو ةئغاب نم هلوف موبفم اذبف الصأ نينمؤملا

 قئاقحو انتقيقحب لماج مأ همالك ىف دوصقللا عقاوم نع ىمعأ وه لوف هنك ام

 مكضوهنو كيزحنو مكعانتجا ركذت له هول هللابو ؛ هماوقأ نيب ةعياشلا انرومأ

 ىرسب اس دنع لئنيح نحنو متعجرو دئسفسلع مترغأو هسفن دحأ كيفو كتلمحي

 مث ذإ غس لهأ فعضأ مو مكتمذ ىف لوخدلاو مكتموايم نم ذئموي مهعنم اف

 نمو ةئغاب ىف ؟رابخأ اضيأ ركذت الهر؟كلذ نم لذرأو فءضأو كئاوسا»

 ابلهأ عئم اهف ةرامع ىف مل انلل- الو ةراغ نيكرشملا لاتق ىف مت مل توف برغم ىف

 نع لا ومآلاب| مكتنهادم ىفاهيف نم عقوأ امو اهركوأ اعوط مكل دايقنالا نم

 لهأ نيبو اننيب عقو ام امأو نوينثو مذإ جو هل سيلوكلذكل وبقو قينحلانيدلا

 شيج نم لبف مثومتنهأو مهلع مترفأو ممومتفعضأ انلبق مكنأ متتعز نيذلا غس

 فيضلاب مهلع ممكل ةلعلاو فعضلاب مومتف رعوأ ميلك هلهأ نهوأف قد دلب فكل

 راد نع هولس هللابف هروصت عرف ءىشلا ىلع مكحلاو هروطت ف ةلهاسل و ةيمصت

 ىلع نوردقب ال ميسقنأب م مهنابأ بئاوث ىف مهتدمعو مهمانصأو رافكلا بر

 ىرحأو مثركانم نم مورحساهف هداتعا امم مهداقتعا ىف افوخ مركاست اب. روزملا

 اهالاو نم انفوش نم ىلجأو اهانيجاو امل انل هللا اهمده متلع اك 3ع ىهو متنأ



 دعا اع

 ةميرملاب مومتقرصف انيلع !ويزحت امل ضرألا كلت لهأ متمزه لهو اهان دهاش
 نم مهعمو ديعب دعبأ ىه فعضلا نم ةلزام ةرثكلا نم اومدق دقل هللاو لك انباز

 لحب نعابس ىدبأ مهانقرفو لجو زع هللا نذإب متاتمزهف ديدع ركسع غاجبك لهأ

 ىرحأو هفصوو هتاقالم ىلع نوردقت ال ىذلا تنب شويحي ملعف كلذك لهو

 ناك ام ةيزه رشأ هانمره قفآلا انيلع ألم نأالإ وه اف هفاعضإب مه اون وكت نأ

 ممفحز وأ اهومتفصوف قد مكنيعأ تدهاش لهو ةمدقلا مكمايأ ىف اهلثم مكل

 ابيلإ انشويج ضوبثو ابيلع .انئاليتسا ىف اببس كلذ نوكيف اهومتفعضأف اهبلإ

 تب شويجل انتميزه لهو كلانه اب لعأ متأو كلذ رقتسا الو ناك ام لاو الك

 اب ءاج ةلتاقمو ةزهاشم وأ ردص مكشم فاعضإ دعي تناك نق ىف هايإ انلتقو جابو

 ةيلاخ اهاتلخدف مكيعرو مكفوخ نم ناكن ميج لهأ ءالج لهو هيأو الك ردقلا

 مدعي متيتَأ امل فيرحلا اذه ىف لاتيوو باج متمده الف هللاو الك مكبرح ببسب
 متفعضأ لبق موي ةريسم مكنم مهو نماج ىف نحنو مدوئجو مكشويجو مديدعو

 انمده ىف ايس كلذ ناكف لاتقلا نص ةئهادمو احلص لاومآلاب مكعوجرب ابلهأ

 هللا حتف لم وه لب نيبرغملا برو نيقرشملا برو الك نيركسعلا نيذمل

 ٠ لاثيو ىف مدهو برغملا ىلإ ركيس خس نم نيكرشملا سوءر باج ىف مده ؛ةصاخ انل
 هلثم اولتقت ملام نسيم دالوأ نم انلتقو .قرشملا ىلإ هنم مهباونو مهداوقو مهرابك

 اهبأ ىل لق هقلابف مدير“ نم ولو هيلع اوردقت ملام تاني نم انيبسو مديبع نم

 ادحاو ةنسس نيعبرأو عبرأ ةدم ىف مهكوام ءانبأ نم ملتق له بئاكلا بتاكلا

 هللا ردق وأ ىضم امف ةدحاو خس كولم تانب نع متيِبس أ ًادحاج قحلا نكن الو

 اييص محل متذخأ ام ةنس نيعبرأو عبرأ ذنم ممدابج ىف متتأف ىضق وأ مكلذ مكل

  ناسنإلا ىلع ةقشملا لوخدو كالحلاو مثإلاو داسفلا ظرحم تنعلا  اتنع الو ةبلغ

 مهتانب نم انيهنو ةيلصآلا مبكوام نمو ةقيقحح مهنم انلتق ربشأ ةعبس ىف نحنو
 اذه هب جتحا اك ةراغإلاب ناك مايإ مكفاعض] لبف ةليبق لك نم مهئاسؤر تانبو

 ٠ ةرساخ ابعوجرو شؤيجلا نايتإب تناك ةروكذملا ةيلغلا لهو ةراشإلاب بتاكلا

 0 . ةملاس بايإلاب ةمينغلا نم ةيضار ةمئا»

 لبآلا درو دعسأي اذكه ام لمثشم دعسو دعس اهدروأ

 هلوق ىف هبذك نم كحضيو بجي ىأ بماكلا اذه لوق نم لقاعلا بجعيو
 تفمضلا لك مأنفعضأ انتدجو ةربانبلا -ءالؤه نإف بجح ام هيلق بجح ذإ



 فيكن عقو ام هلأ نأ ىلع ءادهش سائلاو فعضلا لك ىنعم ام ىرعش تيل ايف
 حييحملا ةقلاخيو حيرصلا بذكلا هقاو اذه هلك لب هفصنب فيك لب هضعبب
 هيلع نوردقت ال نم الإ عيملا ىف اندجو ام دئسنس ىلإ ةئغاب ]رم هللاو انإف

 مكنتعيب تحت مهلك ةئغاب' لهأ نإ مكلوق قدصيف هيلإ اوفحزت نأب نومهتالو
 ندملا هذه ىدحال مكحيف ةربانبلا فعض قدصيو مكنه ىف ناك ول قاسبل مكمده
 حصيف مكل وح نم ةبيرق ىرق هو مكل هللا هردق ول ةرئاكملا اهدونجو ةمدقتملا
 ماقم مقي ل لكلا اذهف فعضلا لك متانفعضأ هلوقو مهلك ةنغاب لهأ هلوق ْدُمِبح
 هلكب بجلا هقاو اذه ةقيلخلا دنع ايلك قبي نأ ىرحأو ةقيقحلا ىف ضعبلا
 زيه ال ىعألاو هلفسأ نم ىداولا العأ رصبت ال ىريغلا نكل هلجب بذكلاو
 . ةلفتم نم ماآألا رهاظ

 ليادا هتاروع ىلعةاصح هل نكي ملام ءىملا ناسا نإو

 مكئيحب لبق نواغفي اوناك اك انحاص بلط ىف اوذخاف مهانيتأو هلوق كلذكو
 رختفيو امامج] امرحب لعفي نأب ٍلسم رح لقاع ىضرب لبق ناكمي بجعلا نم مهيل]
 نواسملاو خلصلا ذوحجي له . هتبترل هئيببق لاح ىف نيبلسملا ةعامج ىلإ لسرب وأ هب
 رفاكلاو ملسملا نيب ةثدابملا زوجت له مأ ؟ ةوقلاو ةبلغلاو ربقلاو ةوطسلا مهل

 دبعيىنثو وهو تبلغ دق مالسإلا فئاوط ىأرؤ تبحر اب ضرألا هيلع قاض

 وهو بجعلا هللاو اذه هبامذأ ايطعم ؛ هرفكل ةياقو ذختيو هبابرأ هللا نود نم

 ىضاقلا دمع مصوخت هتيل هسفن ىلع ةجحلا ماقأف ىضاملا هانفعضأ : هلوتل فل انع
 بئاجعلا تاهمأ نم وبف اثوعياب و مانصألا اورسكو اويلسأ ِنآلاو : هلوق امأو

 ٠ فيك مأ مرفك ىلع مويلا هللاو ممو مهمالسإ حصي فيك بئارغلا برغأو

 حصق فيك مأ هراد دحأ لخدي ملو ؛ هرفك ىلع انورق نطقت نم ةغيابم حت
 مل حابت فيك مأ دعي الام هرانم مئاقلا هتلاب كرشثلا نم مكنيب و مهنبوو مكن مهرعم

 نيدهاجانييلسملا مناوخإدض ادضع موذختي نأ ىلع ءا ركلاف كوطعأ ىلا مما ومأ

 اذه دمحأ قباوس وأ خيشلا نبا دمحأ هنبا مايأ وأ بل دمحأ مايأ اوناسأ البف مل

 نع مثايإ انئالجإو ممرادل انحايتجا لبق ماعلا اذه لوأ ىف وأ ىضاملا ماعلا ىف ْرَ
 ماسفال انجارختساو مهدالب ىلع ربشأ ةغبس ىف انئاليتساو ممربادل انعظقو مثرارق
 انلاصتئساو مهتانب اندابعتساو مهئارظنل انمادعإو مها ربكل انتدايإو مذالت مثازك



 توإلا

 .ةيوتب متل اوهام مهنولتاقت اماع نيعب رأو عبدأ ةدم ىف متئأر مهقأعل

 ءاسؤر نم متلنق الو ًاريسأ مهكوام دالوأ نم متمنغالو هءوأب ميلا اومزعالو
 برغملا نم مهلتاقن نحن مايأ قرشملا نم مومتلتاق الهو مرمياب الهو ًاريبك مهتلود
 مايأ انوبلغي نأ انظ اهترفت عم مهسوفن متكرتو اهترثك عم كتنعأ مت مكسمأ لب

 مانصآلا نودبعي نوكر شم مثد مهني و اننيب متيلخو انوبلاطيو مهيلاطنو انواتاقي :

 ميبلغ ىتح هللا الإ هلإ ال لهأ نيدو حهنيي نونكاس متنأو نولتتقي هللا نرد نم
 نورطمتستو مه:ود نولداجت متيتأ قاوحلاو ةلذلا ىف 0 هلل دحلاو نولملا
 دعولا رمتأو دحلا غلب ىتح هتباغ ىف نك اس كلك هتياغ ىف لاتقلا لاز اف مهتوزم

 مواشدت نأ نوديرت ةدئاملا مكتكبش نيعضاو متهتأف ةدرابلا ةمينغلا الإ قبب لو
 هللاو مث « قلو الك مهيورح مكي مهتأجلأ نم ىلع نيبرحتم مكبولق هتعدتبا مف

 هانلخدو الإ اراغ لدي النأ اذه زتم نب لعنيب و اننيب نوكي ام ىتدأ نإ هتلاوالو

 نم متلأس نالو مكيديأ ىلع ال انيدبأ ىله هللا ابمده رفك ةلود خسف هرثأ ىف

 لهأ لع ةئاعإلاب ءاعدلا انم بلطي هللا دمح ىف نحنو اناتأ ال خميشلا نب دمحأ رضح

 انوخ ةدابشلا اومتكي ملو بل دأ هيبأ مايأ مثمَأ ةيوعص نم وكشيو خس

 هذه ىدب الإ هللا هحتفي ال هنإف خ غس ف كسفتأ اوبعتت ال دحأ اي هل انلق انأب نريخيل
 لهأ نأ قحلا نكل و فورعم دقو هلف هريخو رافكلا نم مكبراقي اف اوشا

 ةكلهتلاب نقيأو لايع الب هدحو اذه لع الإ هلل دملاو مهنم قبي مل نآلا غس

 نيبر مكسايب برملا عقويو هرفك نودادضع مكذختي نأ داراف ةءلمملا باهذو

 مكل ذختاو اهومتلبقف لاومآلا مكاطعأف هركن ىلع قدبو نيبلسملا نم مكتاوخإ
 ءاطعأ اذإ فصنملا لقاعلا صلخلا قداصلا نءؤملاو اهومتيشفأف هناسلب ةيبذك

 هذخأ هل زوجي ال هنأب هللعل :هاطعأ ام لبقي ال انيديأ ىلع لعب لح ام عي وهو اًئيش

 نيذلا نإ ) ىلاعن لاق اي هللا ليبس نع دصيل الإ كلذ ىطعأ ام هنآل اعرش الو اعبط

 مهلع نوكت مث اهتوةفنيسف هللا لبيس نع اودمصيل مهحلاومأ نوقفني اورفك

 كءارو هلجأل لاملا اذه انتيطعأ ىنلا نإ هل لوقي هنكلو (نوباغي مث ةرسح

 لب ىايإ مكفوخل اًبيش نآلا انتيطعأ ام كنآل هيلإ عجراف كيلع دن وهر انأف

 0 البا سانلا نم :ستسأو هذخأ نم هللا فاغأ انأو ءابإ مكف وخل

 هلوق امأو (اولعفي ملامب اودبح نأ نوح و ) ىلاعت ةلوق ىف عي نأ رذح مث ءوسي



 ىلع ءاعدلا نم هيف ام عم هنأ هءاوج ( لا نيلباقلا نم هللا كلعج مهكرت تابق نإف )
 مالسإلا ةلردب ىفكلا ةلود هللا قدمي ىتح هنع كفنأ ال ىمأ رافكلا لاتق كرب
 اءامجإ مرح هنأ سو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللأ عي رمأب ىتومتىمأ دقف كلذ عمو

 مرفكو مهكارشإ ىلع مهكدو مرمشب طيحأ ام دعب رافتكلا نع عوجرلا وهو
 ةنجلا ىف تاجردلا لين ه رجرأو هب هللا ديعتأ لازأ الو هنع كفنأ ال دابجلاو

 هيل] ىييتجيل همرك ضحم الإ اهف هللا نعضو ام ةدابع عدأ فيكف هدنع رصنلاو
 مالك وبف ( رذعأ دقف رذنأ نمو ) هلوق امأو اهكرت ىف هفاخأف ةدايع سفنأ ىو
 داريإ نم ود نكلو اراذعإ الو اراذنإ انيأر اف انئاك رؤي لو ًانكاس كرح مل
 تايآلا نم ابف امو ةقيثولا ةيقب كلذكو آرامنو اليل هبتكشسم ىلع ججحلا
 بناكملا ىف ىلوآلاوديل] ةعجارديلعةصاقمججح اهلك ةقيزألا صوصنلاو كيداحألاو
 هتغالببق هرداصمو مالكلا عقاومب اريبخ املاد القا ةباتنكلاب افرام اغلب نوكي نأ
 رضحتسي هلقعبو هبساني امل مالكلا ةقباطم لعب هتب اتكب وؤهتحت لئاط الام فذح
 ماكحألا دروب هيلعبو تابيطاخلاو تايتاكملا ل مل زانم مكدايو سانلا تايطاخم

 هفتح نع هفلظب ثحبي الو ليمي الو اهم فرح ال اهعقاوم اهعقوبو اهتئيه ىلع
 هباطخم رفثي ال مالكلا عقارم هتريضو هفلخ نم هبتكشسم ربظ عطقي الو

 نوينساملا ةءامجلا اهيأ متثأ امأو بتاكلا نوكي نأ ىئبني اذكبف هياوحي نفتسي الو

 نأ الإ مكنيبو اننيب نكم الو حصي ال هنأ اودلعاف نوحلاصلا نوقنملا نوساخلا

 لجو زع هللا رمأ نيلثتع اضعب انضعب دشي ةوخإ نيلسم انك ام اعيمج نوكت
 لتاقي امم لكف ( ةظلغ مكيف اودجيلو رافكلا نم مكنولي نيذلا اولئاق ) هلوق ىف
 هتاالإ هلإ ال انيب أ ءادعأ و ائبر ءادعأو انئادعأ لع ةدحاو ادب نوكن وأ هلب اقمنم
 ددوتلاو ةبحنا الإ اننيب حضي الف لو هيلع هقلا لص هللا لوسر دم انيبن ءادعأو

 مكناوخإل اورمضت نأ هللاب ؟ذيعأو لالجإلاو ريفوتلاو ليجبتلاو مظعتلاو -
 ايندب مكترخآ اوعيبت نأ ماشاس مث ماشاحو مكسفنأل نوبحت الام نيلسملا

 مكنيد وعيبت نأ ىرحأو نييلسملا مكناوغإ نم ريغ يندب ىرحأو مكسفتأ

 مدصيو ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ديرب كرشم رفاك ايندب اعم مايندو
 ش . رغاشلا قذص دقلو ةالصلا نعو هللا ركذ نع

 بعأ نيدلاب ءايند ىرتشللو  ىدملاب ةلالضلا عانبل تبجب



 مسا 4 هس

 بيخأ نيذ نم وهف هاوسايأدب هنيد عاب نم نيذه نم بمعأو

 انأب نونمؤملاو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا دهشيو اودبشاف الإو
 هللا ءاش نإ كفسن ال وه الإ مكشيو انئيب قيلي ال امم امرك ذ ام ىوسس نم ءاءرب

 نحنفق الإو هلوسرر هللا لاق ام اوسبتاف متلش نإف هتوقو هللا لوح كرشم مدالإ
 « لجو رو انبر قوسي امو ائيلع أرطي ام ةماعىف هرماوأ نيلثتم لازن ال هللا نوعب
 هنم دقتعت ال انييبحو انوئص هدجو اننبا هوبأو انديفح هنإف دحأ نب دمحأ امأو
 هيلع نظنامو هنباو بألا نيب ام لثم ةمحرلا الإ ائبف دقتعي ال هنظنو انل دوربا الإ
 ةيسن لبقي هنظز امو ملعي ال ثيحح نم هت نو رفح نيةفانملا نم لس نإ اريخ الإ

 هبحم نه بحنو هبحن هللاو نمنو هيلع ةارتفم اهلعل لب هيلإ ةقيثولا هذه ىف ام
 ابغوبسو هيلع هللا ةمعن مامتإب هل وعدنو هل أدي الإ نوكن الو هنودالإ لئاقن الو
 اضيأ بتك امو . مالسلاو ابغولبو ةماقتسسالاب ةبقرلا ةياهن ماتتبد

 محرلا نمحرلا هللأ مسب
 ىداهلاز قحلاب رصان قبس امل متا او قلغأ امل حنافلا دمي ائديس ىلع لص مهلا
 . مظعلا هرادقمو هردق قح هلآ ىلعو مقتسملا كطا رص ىلإ

 هللا اوديعيل الإ !اورمأ امو لاقف هنيد ف صالخإلاب انرمأ ىذلا هلل دجلا

 ضخو نيتملا قيئحلا هنيدب نيدتم لك هبءاشي اهو قافنلا نع ىبنو نيدلا هل نيصلخم

 منركلا هباتبك لعجو رمأ هب ام عييمج ىف لسو هيلع هلا ىلص دمع هلوسر عابلا ىلع

 انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو رج نمو رب نم هدابع نيب ردقي امل الئومو اعجرم
 اذإ ىتح ءالعلا ضبقي هضبقي نكلو اعارتنا معلا ضبقي ال هللا نإ لئاقلا دمع

 لاقف اواضأو اولضف ملع ريغب اوتفاف اولئسف الاهج ءاسؤر سانلا لختا ملاع قبي مل

 نباتا وبكر 41 لعز لودعلا نم ةثامتس ةو رع نب ماشع نع هاور كيدحلا لهأ

 . ,ةيزح لهأ ن نم هل

 هذه كتقيثو نأب كمالعإ كيلإ هيجوع مالس لحأ نس دمحأ ىلإ انف دعب امأ

 6 ”بوغرملا نم ةدئافلا عضومو بولطملا نم لصفلا لح اهنف نأ اننظو انتغلب
 نمء-اههفامانل رهظو هيفلئاطال امب ةئوحشملا ةيضاملا اهتاوخ أك ىه اذإماه انحفصت ايلف
 ةدئافلا نم اه واخ ملعتل كلذ هجر كل نيبن نأ اندرأف كنم بواطملا نيع نع ليملا
 . . مالا ةقيقح.نايب_ كل ىبظيو ةءاعلا يلع سيبلتلا نم اذه لم ىلإ دوعت الثلو
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 هللا بجوأ ام وحن ىلع انعطأو ا!ةعمس لوق وه ائأ ىناوجو كلوق امأ لوقنف ةماعلا
 نطابلا ىف جرح ريغ نم هل ادايقناو هللا كحل امالسقساو هللا مآل الاثتما انيلع
 رجاف لك نمو صلخم قتم نمؤم لك نم ردصي لوق هنأ هباوجل رهاظلا ىف دانع الو
 نم ثيبخلا نيو عقاولا وهام رهظيس هللا نأ الإ ةيابإلا راهظإ فاخس قفانم قساف
 ثيرحلا ني تح هيلع تأ ام ىلع نينمؤملا رذيل هللا ناك ام ) ىلاعت لاق ام بيطلا

 نيقدصلل هنأب بيجأ متنأ ىف باطخلا نمل ليق نإف دينملا جارسلا ىف لاق (بيطلا نم
 ىلع مكتم نيماخلا رذيل هللا ناك ام ليق هنأنك صالخإلاو قافنلا لهأ نم اعيمج

 ةفانم نه كصلخم فرعي ال هنأو ضعبي مكضعب طالتخا نم اهلع متثأ ىنلا لاحلا ٠

 مكلاوحأب هرابخإو هيبث ىلإ ىحولاب مكنم منبع ىتح اعيمج قيدصتلا ىلع كقافتال
 مكشم نوصاخلا صلخلا الإ امل نعاني الو ابيلع ربصي ال ىتلا ةقاشلا فيلاكتلاب وأ
 مدئاقع ىلع هب لدتسيو مكنطا وب هب ريتخيف هللا ليس ىف سفنالاو لاوماللا لذيك
 نولوقيو ) ىلاعت لاق دقف قفانملا قسافلا رجافلا نم هرودص هجو امأ « ىبهتنا

 . ( نينمؤلاب كتل وأ امو كلذ دعب نم مهم قيرف ىلوتي مئانعطأو لوسرلاب وقلب انما
 ةعاطلا اندجوأ انعطأ هلوف رينملا جارسلا ىف لاق ( نوملاظلا مكثل وأ لب ) هلرق ىلإ

 دعبلا ةادأ, لعفلاو لوقلا نيب ةفلاخلا منعأ مث « ملسو هيلع هللا لص هلوسرلو هل
 هلوسرو هللا ةعاط نع ضرعيو بلقلا دادتراب دتري ىأ ( ىلوتي مث ) ىلاعت لاقف
 نم ةقرفلا نودصتي سان ىأ مهنم قيرف قحلا نع مهم الالض مسو هيلع هلل لص

 نم هوفخأ امب مهحضف امو لاق مث لوقلا كلذ دعب نم ةلاقملا هذه اولاق نيذلا ءالؤه
 نيذلا قيرفلااوعد اذإو قيقحتلا ةادأب امدتبم لاقف هورهظأام مهيلع حسبق مهب و
 هماكحأ نم مظعألا كلملا بصنام ىلإ ىأ هللاىإإ ناك عاد ىأ نم  ناميإلا اوعدا

 ٠ ىأ نوضرعم ىذآلا ىلع نولوبجم سان ىأ مهنم قيرف اذإ مهني مكحيل هلوسرو

 ىلوتلا حرش وهو محل مكحت ال كنأب مهبلعل مهيلع قحلا ناك اذإ ضارعإلا اوؤجاف
 نآك ام]) ىلاعت لاق دقف قداصلا لآ نم هررودص هجو امأو ىسهتنا هيف ةغلابمو

 انعطأو انعم اولوقي نأ مهيب مكحيل هلوسرو هللا لإ اوءد اذإ نينمؤملا لوق

 هللا ىلإ نك ىأ نم اوعد اذإ هريغو رينملا جارسلا ىف لاق ( نوحلفملا م كئارأو
 ىبتا هلوسروهق ةياجإلاب انعطأو مهيب لوس رلا مكحيل هماكح] نم لزنأ ام ىلإ ىأ
 : برعلا لاثمأ ينةهلرق ال هلعفرجافو رب صخش لك ىف ريتعملا نأ ءاف !ذهكلربظ اذإف



 ووش

 ريتعا لعفلاو لوقلا فلتخا اذإ نييل وصآلا مالك ىفو مالكلا نم حضوأ لعفلا
 دمحب ازأ عم كلوق امأو طقف اهلوقىلع ال انعطأو انعمسىأ لعفلا لع رادملاف لعفلا
 ةقفاوملاو حلصلا ىلإ عدن ملذإ هلع هلوسر ةاسو هللا باتك ىلإ الإ عدن مل هللا
 ىجتأو قافولا ىلإ برقأو عفنأ كلذ نأ انم انظ ةبغاششم الو ة5 احم ريغ نم
 كبلطو اننيب امريغ قنسح ةمك احريغ نم ةقفاوملاو ملصلانأ هءاوخ قاقشلا عطقأو

 نيدئفلا نيب باطيو نوكي امن ىنعت ىذلا حلصلا نإف سبيلت هيف ةجولا اذه لع هل
 اهاتعزان الو ةلسم يف انلتاق ام نآلا ىلإ نحنو اليوان وأ ًادانع نينلتتمملا نيتيلسملا
 . مهب طلتخا وأ مهدحو اوناك ءاوس ٍمُكَِي هلوسرو هللا ءادعأ نيكرشملا انلتاق امت]و
 دساف ريدقت وهو ةيلسم ةّثف انلتاف انأ ملت للعو مالسإلا نوعدي موق :مهارفد
 نيتاه نيب لسو هيلع هللا لص هلوسر ةنسو هللا باتكي نوكي ام] ذئنيح حلصلا نإف
 اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو ) هلوق دنع ليوأتلا بابل ىنف نيتّمفلا
 . ىهتا امبيلعو امل هيف ام ىضرلاوو هقا باتكح مك ىلإ ءاعدلاب ىأ ( اههنيب
 هياتيك ىلإ ىأ هللا رمأ ىلإ عجرت ىأ ( ءىنت ىتح.ىغبت ىتلا اولتاقف ) هلوق ىف لاتد
 . ىبتا هقلخ نيب اكح هلعج ىنلا

 ىلع هللا ىلإ ةك املا نع ضارع] ةك اع ريغ نم ملصلل كبلط نأ كل ربظق
 نيقفانملاب هبشتلا فوخ اهنم انعم اذكه هيلع كتدعاسف لك ىلعو نيريدقتلا الك
 اذإو ) هلوقب انالوم مهفصو اك هئع اليم مكسلا ةقيقح نود حلصلا نوبلطي نذلا
 . . ادودص كنع نودصي نيقفانملا تي أر لوسرلا ىلإ و هتلالزنأ ام ىلإ اولاعت مهل ليق
 ( اقيفوتو اناسحإالإ اندرأ نإ هقلاب نوفلحي كوءاج مث ةبيصم مهتباصأ اذإ فيكف
 اوله ىأ هللا لزنأ ام ىلا اولاعت نيقفانملا ىنعي محل ليق اذإو ليوأتلا بايل ىف لاق
 .نيقفاثملا تيأر مهني مكحيا لوسرلا ىلاو « هباتك ىف هلزنأ ىنلا هللا مكح ىلا.
 لاح فيكف اضارعإ كمكح نمو كنع نوضرعي ىنعي ادودص كنع نودصي
 مهديأ تمدق امب اهنع نوزجعي ةبيصم مهتباصأ اذا نوعتصي فيكو ناقفانم لا ءالؤه
 هللا لوسر ريغ ىلا كاحتلا وهو مه.ديأ فسدق ام ببسب ةيوقع مهيصت ىنعي
 اثدرأ نإ هللا نوفنح كيلا نورذتعيو نيقفانملا ىنعي كوءاجأ مث لسو هيلع هلا لص
 ةءاسإلا ال كريغ ىلإ كاحتلا ىف ىنعي اناسح] الإ كري ىلإ انك احتب اندرأ ام ىأ
 . ءايضو رينملا جارسلا قو . ىههت ا كمكح يف كل ةفلاخم ال نيمصخلا نب اقيفو لب
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 اقيفوتو احلم ىأ (اناسحإ الإ ) هلوق ىف اولتو هلثم زيربألا بهذلاو ليوأتا
 ٠ .ىهتا قلنا س لع للا نود محلا ىف بيرقتلاب نسل خو انيلأت ىأ
 ىلع هنأ ىلعو هلصأ ىلع سيل ءادتبا روكذملا ملصلا نأ كل رهظ اذه تباع اذإف

 هيف اع ىضرلاو هلا باتك مح ىلإ ءاعدلاب نوكي انف دساف وهف نيتئفلا نيب هلصأ
 ىعد نف حيرصلا قحلا ةقيقح نع ضارعإو قافث اذه نود هبلط نأو امهلعو ال

 هسفنل ىضر ا لسو هيلع هللا ىلص هلوسرو هقلا ىلإ مكاحتلا نع ضرمأو هيلإ

 باثك نع امم دحاو جرخي مل كبلطمو ىلطف كلوق امأو اقفانم نوكي نأب الإ

 هللاو امهنأ هباوجل ةثملا هلو دحلا هللف سو هيلع هللا ىلص هلوسر ةئس نعالو هللا

 ىلإ رفكلا ءاقب الإ وه ام هللا ف كبلطم ام ارخآو الوأ فالتخالا ةياغ نافلتخم

 ةئابإو هلهأ فعضو مالسإلا نيهوت بلطو مهتيوقتو هلهأ ةناعإو هيلع وه ام
 ادوجوم ناك نإ اذهو هيلع ىه ام ىلع رفكلا ةنطلس ةماقإو اهدامخإو ةنسلا

 ' كلاتق عقو نمل كلك اسم] كلذ ىلع كلدي امو خيرص رفك و بف ةنسلاو هللا باتك ىف

 حلصلا بلطل كاوعدف مهقف لجو زع هللا أ كلاثتما مدعو مهتب لجآل انايإ

 هببسإ اعقاو نآلا ىلإ ىمآلا لوأ نم انايإ كلانق ءاشتنا ناك نمل كك اسم] عم

 - ضحم بذك هل كبلطف كبلق ىف ةدوجوم لاذ ام ةنتفلا ىلإ ىعاودلا ىوقأ ى

 اذه تيلع اذإف هيلع وه ام ىلع مهني و كنيب عقاولا دوو ءأقب عم هيف قدصت ال

 هللأو هيلعن نحن كئع هعدق نحت انيولطم امأو تيعدأ ام كب ولطم دعب كل رهظ

 هللا ءادعأ ذابج نم كيولطم فالعخ الإ هقلاو وه امو هئوبلعي نودلسملاو هيلعي
 نيبام دعبأ ام هقلا ناحبس نيكرشملا لود باهذ ىف داهتجالاو مهمانصأ رسكو مهلتقو

 هنع كدارإو الوأ ىلطمم ايناث كيلع ديعأ نآلا ىلإ انأ اهو كلوق امأو نيبولطملا

 ةكراتملا نم الوأ تبلط ام اناث كيم دنعأ ىإف ةلمجلابو كارقو كيدل هررك أو

 ةحلاصملاو ةكراتملا نم ديعب انلاثو ايئاثو الوأ داعملا كبلطم نأ هباوجل ةحلاصملاو
 ثالث اظفل "لع ترركى م اذه كبللعف ىنم كبلطم نم كنم ىلطم ني ام دعبأ امو

 هفل ان بولطمب كتبلاط ادحاو تيلط اكو هلبق بلاطم تبلط دقو ةقيثولا هذه ىف

 كيلإ تيتك نأ كنم ىلطم لوأف ىنأتف ريخلاو حالصلا هجو ىلإ برقأ نوكي
 هللا ىلإ كوعدأ هصن امابيف ةقيثو ىوارقتد ىلإ ترك ضرأ نم انل هلأ مدقق ال

 تبجو نأ ىنم كبلطم لؤأو طف هليبس ىف دابج ىلإو لسو هيلع هللا لص هلوسدو



 اما

 نم لكل ةقداصم ةيغاوم اضرأو ًارصق رفكلا قش اشودج ذئمايأ انيلإ

 كنع انضرمأف ريكسك ف عقوأ ام هللا عقرأ ىتح ائيلع نيكرشملا نم هب ترم

 اهيف مهفتست ةقيثو ىرسباس نحنو كلذ دعب ائيلإ تاسرأ مث نيبرغم انفرصتاو
 ىلإ اربع ان هيل] اننوعدت ام تلق ىتح هب عرصتلاو هحوضو عم هيلإ كائوهد انع

 سو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا ىلإ الإ مانوعد ام انأب رصتالا عم اذكو اذك

 هتبتكام كنم قاثلا ىلطم وريغال نآلاو ذئمايأ كنمانبواطم وحلو هليبسف داهجو

 نعللاو بسلا نم اهف امع انضارعإ عم قيدص اهم مدق ىلا كتقيثول باوجلا ىف

 بطن نأ ىرحأف السم لئاقنو هذواميو ارفاك هلضفب هللا ءاث نا ىلوتت الو ىلر تب

 اشيج اضيأ نيكر ملا عم نوكنو متنواجتنو ادحاو اشيج نيكرشملا عم نوكف نأ

 ةنسلاو ةميرشلا ةيار لع كلما ةيار نيعن نأ نم هللاب ذوعن نيبلسملا لتاقتو ادحاو

 نكي مل انثأ اويلعاف اذه متمبف اذاو مالسإلا ةياد ىلع كرشلا ةيار نيعن نأ ىرحأف

 ميلكا انبواق ف سيلو ةيفاعلاو ريخلا الا نمؤم لك نيبو كتيير انني ٠

 . انمالك نم دارملا ىهتتا هل هندارا الو

 مهكرش نم هيلع مهام ىلع نيكرشملا ةكراتم ىتم كبلط ىنم ىناثلا كبلطمو
 ار ىلا كنقيثوب لاتقلا الا كنيبو ىنيب نوكي الف الاو مهمانصأ ةدابعو -

 ىلطمو انيلع مهعم كتيعم تمكصحتو ائيلع ناكرشملا تيآ ام دعب دئستس ىف الوأ

 نونمؤملا ةعاملا امأ متأ امأو لوقب ةروك ذم ةقيثولا هذهل فاوج كننم كلاثلا

 مظعتلاو ةدوملا الا انئيب نكمب الو ملصيال هنأ اولءاف نوحلاصلا نوقتملا نوصفملا
 ةدحاو ادب اعيمج نوكن نأ الا مكدنيبو انتيب مصي الو ريقوتلاو ليجبتلاو

 نوكن وأ نيكرشملا نم ائئادعأو سو هيلع هللا لص هلوسزو هللا ءادعأ ىلع

 دحأ نب دحأ امأو هللا ءادعأ هلباقم نم لتاقي انم لكف اضعب ائضعب دشي ةوخا

 ناي روصتي امالا هنيب و ائنيب روصتي الف انوئص هدجو اننيا هوبأو انديفح هنإف

 كثلاثلا كبلطمو انمالك رخآ ىلا ةقرلاو ةمحرلاو ةفأرلا نم هدج نيب و نبالا نبا

 كتياحو كتئاماو انايا كلاتقو ائيلع ناكرشملا ةدعاسمو ائيلا شويجلا كزيبجت ىنم

 رافكلا نابو اننيب عقو ىتح هشويحي كشويج طالتخاو ذم نب لعل كترصنو

 نم أنعجرف طقف ةكراتملا كنم عيارلا ىلطمو اذه كبولطم نع انضرعأف عقو ام

 ٠ هللا انماتأ ذنم ابيلا هجون لو كتيحان ىلا _كشويجو كانكرتو [نيرغم دنستس



 سووا

 ىنم عبارلا كبلطمو ادحأ الو ةيرس الو اشيج نآلا ىلإ نيكرشملا هللا ءادعأ داهجل
 ركيس غس ىف ائيلع ميزحتو نيكرشملا شويح كشويج طالتخاو انيلإ كضوب
 هلوسرو هللا ىلإ ةك احنا كنم سماخلا ىلطمو عقو ام عقو ىتح ىضاملا ناضمر ىف

 قالا نع ضرعأو ليمأ نأ ىنم سماخلا كبلطمو اننيب كحيل ملسو هيلع هللا لص
 كيلاطم نم كنم ىل اطم نيب ام دعبأ ام هنا ناحبس اًمفانم نركأ نأ ىسفنل لبقأف

 اهلك كنم ىلاطم نأ + لجو زع هقلب نمؤم لكلو كل نبظي كلذ ىف لمأتف ىنم
 حلصلاو ةكراتملاو ةقفاوملاو امهمكح ىلإو سو هيلع هللا ىلص هلوسرو هللا ىلإ

 دححلاو ىتم كبولطم كل عقو امو حلصلاو كرتلا نم كنم ىنواطم ىل عقو ام نكل و
 بحأ ال ىنإف كلرق امأو ام ىردأ كنإف كبلاطم امأو ةلتاقملاو ةءزانملا نم هلل

 انتيحأ نييتوفلا رشعم مثأ ىرحأف طقف حالصلاو ريخلا الإ لسم لك نيبو ىنيب
 كاومد فلاخم طقف كتشيج نم كنيبو اننيب قبس نأ هبا وجل نامزلا مدق نم هللا ىف

 كيلط نع ا:ضرعأف لاتقلاو برحلا الإ انني نوكي نأ تييحأ ف اببذكيو هذه

 كنم ضع بذك لا هللا ىفانئبحأ كلوقو هرخآ ىلإ ىمآلا لوأ نم انم كلذ

 قيدص كلوسر ديب تمدق ىتلا كتقيئ و ىف كلوق نم كل ءابحأ اننأ كؤامدا نيأف
 قيلأف كلوق امأو بجعلا هاو اذه رجز الو عدر الب ةرجل ةقسف ةبلظ موق لامحاب
 لثم مكنيبو اننيب ىرحي نأ نم هقاب ةذاعتسالاو سم ام ىلع مدنلا ايعمج .مكبو انب
 ةذاعتسالاو كنم تاف امع كقح ىف مدنلا نأ هباوجل « نيمآ هنم هللا انراجأ كلذ

 نحن امأو ةصاخ تنأ كيلع بجواو كب قيلأ وهو هارجم راج كقح ىف هلمف نم
 سلخلا نيكرشمللا نم هلل ءادعأ دابج م هيف انعضو ام ىلع مدتن ام هقلاو اننإن

 ماوقو ميتاعأو مهب طاتخا نم لتق نإو ةماخ مييل] الإ انبجوت الو فيكف
 ةدابشب مهنم هنآآل هلتق .نمالو هلاتق نم ذيعتسن الف مرفك نم هياع مث ام ىلع ماحو

 لو هيلع هللا ىلص دمع هيبن هاج ىلاعت دقا لثسن نكل هيلع مدنن الو نآرقلا صن
 « كلذ ىلع ريدق هنإف هيف انتي ىتح كلذ ىف انرابعأ ىتفي رأو كلذانل ميدي
 ,لسو هياع هللا لص هلوسرلو هقن ةعاطااو عمشلاف ةك احنا الإ تيب نإو كارت امأو

 هجو :ىلع مكسملا ةيفيك ىل نيبو كنيي و ىيب ىضاقلا نمو عيعدأ ام ىل نيبف
 عيمج ىلع هيوجوأ هنع ديحم الو هنم دمال سعأ ةكاححل نأ هباو+ هرخآ ىلإ رذعتي ال

 هب بلاطأ الو ةلزم ةلسءلاو ةلجم هل كبلطق تيدا ام كلل ىنييبت امأو . نييلسملا
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 سلجغ لبق هنم كلذ هبلطو ىضاقلا ىدب نيب الإ هاوعد نييبت عدم بلاطي ال لب
 كنيبو ىنيب ىضاقلا نم كلوقو ىلوآلا نم ربك أ ةقامح هلبق هنيبتو ةقاح ءاضقلا

 باتنكف نآرقلا هيلع لزأملا هنآل لسو هيله ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر انديب ىضاقلاف
 كاس ناك نبأ ىضاقلا امن و ةقيقملا ىف ىضاقلا امه سو هيلع هللا ىلص هلوسر ةئسومتل

 ءايلعلاو سو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هءاتك ىف تباثلا لجو رع هللا كحل

 امهف روطسم انني ام نأ ىف كشالو ةدوجوم بتكلاو نودوجوم يب دخلاو

 لعافىضاقلا امث لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسو هلا باتك نأ كل ربظأ اذإف

 اوعذانتءىث لك ىف رخآلا مويلاو هللاب نمؤم لك ىلع بجاو اميلإ عوجرلا نأ

 نع ابغار ةياجإلا نع دص نم لك نأو رفاك كلذ دقتعي مل نم لك نأو هيف

 قح هيلع بجو نم رمأب ءاوسلا وه ىذلا لذعلا ىف كحلا نأب ادقتعم مكاحتلا

 بوصأ و نسحأو ىلوأ هريغ ىلإ هنع لودعلا نأو باوص ريغ هلوه نم ىلإ هل هئادأب

 هودرق ءىش ىف متعزانت نإف ) ىلاعت لاق ضب بذك نمؤم ه:أ ءءاحدا نأو .رفاك ربف
 بابللا ىف لاق ةيال- ( رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت ملك نإ لوسرلاو هللا ىلإ

 معذانت ىذلا رمآلا كاذ اودر ىأ هودرف مديد رمأ نم ءىش َْ مفلتخا متعذانت

 دعبو ايح ماد ام لسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلاو لجو زع هللا باتك ىلإ هيف

 بجاو سو هياع هللا ىلص هلوسر ةئسو هللا 'باتك ىلا درلاو هتتس ىلا هودر هتافو

 , داهتجالا هليبف هيق دجوي مل نإف « هب ذخأ باتك ىف مكحلا كلذ دجو نأف

 ٠ رجش ايف كومكح ىتح نونمؤيال كبدو الف ) لاقو هوحن هريغو دينملا جارسلا فو
 نييبت مأ ةقيثولا ىف هتني ىفأ هباوج لا مكسحلا ةيفيك ىل نيب و كل وقو ةيآالا ( مهيب

 ابلاط اهنمدطم سفنلا تباث انما هتاضقو هدنج عم انيأا هُئيخي امأ ىلوقب

 نإف رذعتم ريغ ذجولا اذهو ملا انتاضقو اندنج عم هيلا انْئيجم امأو طف هللا

 هللاو انإف مكسلاب ىضرلا مدعو نئفلا ةراثإ ىلع كشيج وأ كسفن مهتت تنك
 انآل كيلإ انيتأ مأ انيلإ ثيتأ اندنع ءاوسو كلذ ىف انموقالو انسفنأ مهتال

 ءانعداخ الو ايلسم التاق الو اياسم ىرحأو ارفاك اذردغ ام عرشلا ديبع هلل دملاو
 ' ءاقتلا نإف كلوقو ةيعرشلا رومألا نم ناك ام الإ .ىث انتيب عقيالو عقو الو

 كقأب كموق, ىلعو كسفن ىلع كرارقإ الا ديفي ال رخاالل مصخ امهالكو شيجلا
 دحال ءامصخ انسل و ةصاخ تنأ كلل الا ءامسخ انسل انإف نحت امأو نييلملا ءامعخ



 مسالا

 طختت نأ نعاندرب ال انل ءاممخ مهنأب كموق ىلع كرارقإو اذه نييلسملا نم
 لل ءايصخالو ءادعأ اومياف انموق امأو , كلذ يا دارأ اذإ انثيب ًايضاق مهنم

 . للا لتاقتلاو نتافتلاو جراهلا ءاضقلا ةمكح نأ نم تركذ امو ناك ايأ

 كلذل عفرأ سو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتكحو قح مالكف

 نأ انب قيلي كلذ لثم ف فلسانل هللا دمحب ازأ عم كلرق امأو ٠ تركذ املو

 طلاخ نيبلسلا نم افلس ىنعت تنك نإ كنأ هباوجل العف الو الوق مهادعتن ال

 ىلع مهل اديهظ ناكو مهاوقو نيدلسملا ىلع مهرصنو مهامحو نيكرشملا شويحب هشويج
 دعب ماق مث « ىلغسلا ىف هللا ةلكو ايلعلا ىه رفكلا ةلك نوكنل نينمؤملا ىلعو هبر
 نيكرشملا ءادعأ نيب و هنيب ملصلا باطب مهتل ود لا زأو هيكرشهللا بلغ امدنع كلذ

 دحالل ال ةماغ كل فاس وهو انل هنيبف رافكلا عم مهلتاق نيذلل نيملسملا نم

 هدوجو ريدقن ىلع اذه العفو الوق ءادعنت نأ الإ انيلع بحي ال فلس كلذو كريغ

 نإف تركذ ىذلا فلسلا اذه ةفص ىف كلوق هبذكي اضيأ اذه نأ عم لاحم وهو

 تنك نإو ؛ هرخآ ىلإ لالضلا نم نامآلا ىلإ ةليسو ةادحلا ملاصلا فاسلا عابتا ىف

 مهاشاسو مهاشاخل لاصلا فاسلا امأو فلسلا كلذ ىردن ال انإف رخآ افلس ىنعت

 نيب عقاولا وه اننيب عقاولا لثم نأ مونت وأ كدثت وأ نظت وأ دقتعت نأ كايإو
 حيرص رفمك كلذ نإف هنع هقا ىضر ناّمع لتق دعب مبيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 كشويج طالتخاو انيلم نيكرشلل كتناعإ وه هيف حلصلا تبلط ىنلا انتيب عقاولاف

 مهءانصأ ةدايع نم هيلع مهامب مل ىضرلاو مهكرشو مرفك ىلع مهتياحو مهشويحي
 لاحلا اذه ىلع حملا بلطو « ريغ سيل مل كترصنو مهءم كتيعمو مهتحلال حيذلاو
 راهظإ ىف لاتقلاو فالخلا مهلع هقا ناوضر ةباحصلا نيب عقاولاو لاحلا لام نم
 مهنع هللا ىضر ةيواعمو ريبزلاو اهنع هلا ىطر ةشئاع انتديس نإف ةصاخ هللا نيد

 كلذ ىلع صاخلا نيياسملا نم ةفئاط مهعم تبرحتو ناهثع مدي بلطلا اوماق امن]
 ةماق] لجل !ولتاقو اوماق امنإ هبامصأو هنع ىضرو هبجو هقا مرك ىلع انديسو

 ةياحصلا نم مهناوخإ بواطم نأ اوللع منال ةملكلا قافتا و مامإ بصنب نبدلا

 هجو نم ةيواعم أطخأف دحاو مامإ ىلع نيدلسملا ةلك قافتا دعب الإ ارش متي ال
 مل دبش دقو فيك نييعرشلا نيدصقملا نبذهل !وانتقاف نيهجو نم ىلع باصأو

 ةنجلا ىف مهلك لوتقملاو لتاقلا نأ ىلع ٠ لسو هيلع هللا لص دوجولا ديس اعيمج



 مسالا تا

 بتك ىف هرظناف هدعب مهحلص هجوو ةباحصملا نيب لاتقلا هجو اذهف ريبرلا لتاق الإ
 نآلا ىلإ نيكرشملا دابجل هللا انماقأ ذنم انلتاق ام نحن انئأ كش الف ريسفتلاو ريسلا
 ائيلط الو اسأدو الصأ هاشتاق امث نيكرشلا ريغ امأو صاخلا نيكرشملا الإ

 نيكرشملا طلاخ نم انلتاق وأ مالسإلا ىعدي نم انلتق انك نإ مث بلطن الو هتلتاقم
 هدصقن ملو هدرت مل كلذ لتق نإف مل ايوقم ارصان محل انيعم مهربظأ نيب لتقو

 امطق لسم ريغ وهو رفكلا ضرأو رفكلا شيجو كرشلا ةباف يف لتق هنكلو
 هوم تح طقف كشيج نم اصلا فلسلا لاعفأ نم كنيبو اننيب ناك ام دعبأ اك

 ىعرشلا ههجو ىلع داج حلصلا اذه كبلط نأ كت نأ رذحاو حاصلا بلطب هيلع
 ( اهني اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو ) ىلاعت هلوق لاثتمأ ليختت ىتح

  نيكرشملا لاتق ناك امنإو لائق نيلسملا نم ةفئاط نيبو اننيب عقو ام هنإف ةيآلا
 هلوسرو هب هه ىمأ داهج لكلا انلاتقو مماوقو مهطلاخو مهامح نمو مه ةصاخ

 اننيب امف نآرقلا نم ةيآ دارب] لييخت نم دبالو ناك نإو مسو ىلاعت هيلع هللا لص
 ىف لئاقت ةثف انقتلا نيتثف ىف ةياء كل ناك دق ) هلوف نوكي نأ نيعتملاو بجاولاف

 امأو : هل دمحلاو نآلا ىلإ رمألا لوأ نم عقاولا وه اذبف ( ةرفاك ىرأو هللا ليبس

 ةنسالو هللا باتك رجح ملام انيلع رجحت كنأ كب نظن نكن ملاتنأ لعن كلرق

 هنأ هباوج عرشلا ىف ةزئاج ةياينلا لباق ىف .ةلكولا نإف لسو هيلع هللا لص هلوسر

 هوعجو ةدع ىف همصخ ريغ ةلاكو لبقي ال نأ مصخلا نإف بكرم لهج نع ردص مالك
 مالكب اكوبسم ىلاعت هللا هحر ليلخ خيشلا رصتخم قف ةوادعلا اهراك أ عرشلا نم
 نإو ةموصخ ىف مصخلا ىضر الإ ركأ ال دحاو ليكوت ذاجو ريدردلا هحراش

 ليكوتلا عنمب ايف رخآ لحم ىف لاقو . ىهتنا هل ىئأيس اك ةوادعلا الإ همصخ هرك
 هيلع لكوملا ةب ىضري نأ الإ ارفاك وأ السم ريدردلا لاق هودع ىلع ردعو
 لع قوسدلا ةيشاح ىفو . ئبهتلا هسكمو قارصن لبع ىدوهك ةينيد ةوادعؤلو

 لاق ةثودملا فو سنوب وبأ لاق مصخلاو ليكولا نيب ىأ ةوادعلا الإ ردردلا حرش
 ضرب ملنإو همصخ دنع مصاخم وأ هتعفش بلطي نم لكوب نأ رضاحلاو مساقلا نبأ
 ودعو هلوق ىف اضيأ قوسدلا لاق مث روحي الف هلل اودع لكوي نأ الإ مصخلا كلذب
 ةوادع ولو رفاكلا وأ ملا هردع ةمصاخم ىلع ردع ليكوت عنمو ىأ هودع لععأ
 ىانبلا لاق نبدا فالتخا ببسي ىأ ةينيد امهنيي ىلا ةوادعلا تناك ولو ىأ ةيثيد



 ورح

 ةودملا نع قوسدلا هلقث ام لثمو . ىمهتلا ةءويندلاب انه ةوادعلا ديبقت قملا

 ىف اليكو تلكو نإ تيأرأ تلق تابماآلا صنو داز ىنانبلا ةيشاس ىف اهنع لوقنم

 نأ هل . كلام دنع رتاج كلذ لاق هاضرأ ال ىمصخ لاف رضاح انأو ىتموصخ

 مصخلا اذه اضيأ لكوي ام] لكوي ىذلا نوكي نأ الإ همصغ ضرب مل نإو لكوب
 ىف ىشرقلا ىلع ىودعلا ةيشاحؤو .٠ ىبهتنا كلذ زوحب الف كلام لاف امهتيب ةوادعل

 ريمآألا عومج قو . ىبتا ةوادعل ال ىأ همصخ هرك نأ و ةموصخ ىف دحاوو هلوق

 ودعلا نأ تيلع اذإف . ىهتنا ايند ودعو هنادسفي امب لهاجو رثاك ةلاكو عشمو

 مالك لب قباطم ريغ لا ةباينلا لباق ىف ةلاكولا كفالطإ نأ كل ربظ هتلاكو لبقت ال

 1 . لبي لبج نعو لبج نع أن افازج هب ىر

 ىردت ال كنأب ىردت ال كزأو 2 ىردن ال كنأ ءايشألا بحينمو

 اتمهف ام كيل مث كتيلف وابم ىف كمهف كاقلأ نإو

 ءارب ىتأ كانهو انه نيللسملا ةءاجج اي اودبشاو هللا دبشأف الإو كلوق امأو

 كلاعفأر ائيش عفنيال كنادلب كدابشإ نأ هءارخل . خلا نييلسملا ءامد دعب ثدح ام

 هتاوعأو فاوخإو نيكرشملا ةيفاطل كك اسم] اهربك أ نمو هيلع تدبشأ امل ةفلاخ

 . . مهتلسأ اله

 هلآ ىلعو هلا لوسسر ىلع هللا لصو هللا دمح مت دق



 0 ننزل نع[ لو

 ىناثلا مسقلا

2200 

 دحأ دمحأ ريمأألا لئاسر عومج ىلع ىنوفلا ديعس نب سع جا املا در

 .٠ ةدسافلا ىواعدلا نم ايف ام نايبو

 جاحلا ىدس ديفح لاورو يسجل لضافلا ةمالعلا انيلإ هب بتك

 . هنع هللا ىضر ىفوفلا رمع .



 تاعاس

 محلا نمحرلا كثلأ مسب
 قحلا رصان قبس امل مئاخلاو قلغأ امل حئافلإ دم اديس ىلع لص مبللا

 . ميظعلا هرادقمو هردق قحح هلآ ىلعو يقتسملا كطارص ىلإ ىداحلاو قحلاب

 « هيانتجا انقزراو الطاي لطابلا انرأو : هياوص انمحلأو آقح قحلا انرأ ميلا

 لضت نأ نمو ؛ كقلخ رورشو انسفنأ رورش نم كتوقو كلوح مصتمن انإ مبلل

 كناطلس مظعلو كبجو لالجل ىغبني ايدملا كل مبللا «لزت وأ لزن وأ لضن وأ

 املس سو هلآ ىلعو هيلع هللا لص دمع انديس كقلخ نم كيفص لع لض مبللا

 . نيعمجأ هتمأ عيمج نم هيعبات لعو ٠ نيدللا موب ىلإ اهئاد

 خسيشلا نب دحأ نب دمحأ ”نسام ريمأ نيبو اننبي عقوام نايب اذهف ,دعي امأو

 هغلبت ل نم هاريل هانيب « هلييذتو ٠ هقيقحتو « هليصفتو « (١)ْبل دمع نب دحأ

 نم ىبميو ةنبي نع كله نم كلبل مصحح نمو باغ نم هيف رصبقيل و ربخلا ةقيقح

 . عبط نك بعصالو عمج نك ءارامو . ةنبب نع ىح

 عقوام ءادتبا نايب قف ةمدقملا امأ : تاماقمو ةمدقم لع هيف مالكلا انلذنو

 حتمتي امو ىرآلا عومجما اذه ىف انمرش يتح ارخآو الوأ هنيبو اننيب
 ّْ 3 اهدعب أس ام

 . ةلطاعلا هججحو ةلطابلا هقئاثو نم انيل] هب لسرأ ام در ىف لوآلا ماقملا امأ

 ىتح انيرح ىف هعقوأ ىذما بسلا نايب و وه هتقيقحح ناب ىنف ىناثلا ماقملا امو

 « كلذ هلالحتساو انئامدو ائضارعأو انلاومأ ةحابإو انيل] شويجلا زيبحت ىلإ هرج

 ىلإ هنمب ىداحلا وهو قيفوتلا ىلاعت هقلابو لوقنف كلانه اف درو ام نابو
 ش ١ . قيرطلا ءاوس

 . ةددشلا ءابلا مضو ماللا مضي بل )10(



 ةمدقم
 دمحأ نب دمحأ نيبو اننيب عقوام ءادتبا نأ هللا كمحر فصنملا رظانلا اهمأ عا

 هنم الضف انماقأو نيكرشملا دابج ىلع هلضفب هللا اننامأ املانأ هرشنم ناك اذه

 ىلإو (م)دفق ىلإ (1)ابمت نم انل حتفو نيمرجلا نم نيربكنملا لود مدل ةمعنو
 ىلإو (/)”نيكرف لإو ()نمرس لإو (ه)بنرب ىلإو (ع)اجتك لإو (م) جواس

 اهدالب و () نملك ىف إو (١١)دوتلا ]و (١٠)نيدعلاد (هزرناويل كلو (م)ترك

 نم ةيرق مسا فلأ اهدعب وشعار مادو ءانلا حتفب اب )00(

 . ىنرغلا نادوسلا ىرق
 ةيرق مما 8 لادو ةئوكسم ءافو ةمومضم ةدوقعم فاقب دفق )0(

 ١ . ىفرغلا نادوسلا ىرق نم

 نم ل ةروسكم مجو ةعوعشب مالو هم ومصم ةلمهم نيسب جولس )م

 . ريراكتلا ىرق
 ةيرقمسا فلأ اهدعب ةحوتفم مجو ةنوكسمنونو ةحوتفم فاكب اجنك (:)
 ةيرقمسأ ةحوتفم ء ءاب اهدعب نونلا نو و ءارلأ مضو ءايلا ستفب بترب (0)

 ةيرق مسا ةدودشم اهدعب نونلاو ملا حتفو ءارلاريكو نيس ةلامإب نمرس (5)

 : ةيرق مسا نونلا ديدشت عم تاحتفي نيرق 09

 . ةيرق ممأ | ءاتلا حتقو ءارلا نوكسو فاكلا حتفب ترك )0(

 ْن مارال اهدعبو وا ىلا متتقو ةيتحتلا نوكسو ماللا تفي ناويل ()
 . ةيرق مسأ

 . ايلد تني 0 الرس ةليبق نم ةيرق مسأ نيدم )00

 تع فام ءار اهدعب واولاب ةدودمملا نوثلا مضي روئلا 01(

 اها# ىتلا ىبف ءار اهدعب ةنكاس واوو ةمومضم ةدوقعم ءابب رويلا امأَو

 ١.  .ةيرق مسا الؤافت روثلاب قرفلا مع خنيشلا
 .ةيرق مسا ةحوتفم نون .اهدعب مملا رسكو ماللاو فاكلا مضي نيك (1؟)



 دس خا

 ترك ىلإو (4)لوك ان ىلإو (م)كيرك ىلإو (م) ناني ىلإو (١)نمقل ىلإو
 نم لعن نم عبمج ابق رشيت قئاثو انيتك ءاش ام رونلا ىف هت انماأ مث « (ى).ادوسلا

 ()توف ىلإ ةدحاو ترمأو نيكرشملا نم مهئادعأ ىف هللا عقوأ ام عيمج نيبلسملا
 شيج الإ انءار اف طقق مريشتل ناضيبلا ىلإ ىرخأو (/)نسام ىلإ ةدحاوو

 لزن ىتح ايرغم مدقف حلاصم» نب ركب ىبأ نب هللا دبع هريمأ هيلع اذه دمحأ نب دحأ
 مديغ نود (1) لك لهأو ىلع جاحلا هيلإ مضناف كلانه ركسعف (م) لكو نكد ىف
 مل ءىشال كلانه اولاذ امو مهتب راحت ىلع )٠١( زغب لهأ قفتاو رافكلا نم

 ضو رونلا ف ذْكموب نحنو ةقيثو مهديأبو هلسر انيلإ هجوو مريمأل الو

 نغاب ىف ناك ىذلا وهو رمع مهافلا مهل] بتكف' نغاب دالب ىف كاذ ذإ انشويج
 ريخلا الإ مهنيو اننيب روصتي ءىشال هنأو هيلإ مهنم لوسر لاسرإب ممرمأي
 مراصوأو ميلجيو ميدركأف لاجر هعمو ديعم نب دبحأ هيلإ اويجوف . ةيفاعلاو
 اثدنع نم اوجرفع كلذريغو ىراوجلا مانيطعأو مهاناجمو مهاتلزتأف رونلا ىف انيل]

 مثودعاوو مثوم اكف « انردغ ىف اوعرش ١( ١)رواحي اورم ايلف ةعسلاو بحرا ىلع
 عم قرطلا ضعي ىف ده ديعس نب دحأ ناك املو انلاتقو ان ردغ ىلع .اوقفتا ىتح
 ىتح ًاديدش ارح نوحو . ظيغلا دشأ كلذ هظاغف (10) زغك دسفأ ىلاعت هللا نأ

 . ةيرق مسا ةددشملا نونلاو مملاو فاقلاو ماللا تاحتفي نسقل (9)

 ٠ ةيرق مسا نونلاو فلآلا دعب بلا حتاو ماللا رسكو ءايلا ةلامإب ناملي (")

 . ٠ ةيرق مسأ ةحوتفم فاك اهدعب ءارلا ةلامإو فاكللا ميتفب كيرك ()
 ةدودمم ةمومضم فاكو فلألاب ةدودمملا ةلمجملا نيسلا متفب لوكاس (؛) '

 . ةيرق مسإ ةروسكم مال .اهدعب و واولاب ١

 ٠ . ءادوسلا ترك (ه)

 . باتكلا بحاص دلب مسا هات اهدعب ةئكاس واؤو ةموعضم ءاغب توف ()

 . نالفلا نم هلمأو دحأ نب دحأ ااطلس نوزلا حتقو نيسلا رسكي نسام 49

 'ئ . عضوم امسا لكو نكذ (4)
 ٠ . لجر مم ةنوسكملا ماللا فيفخنو فاكبلا منب لك. (ه) .

 . دال مساة-وتفملان وتلا اهدعب ةمجدملانيخلا مضوةدودمملاءابلاحتفب نغاب )٠١(

 . دالب مسا ناتحوتفم اهدعب ءارلاو واولاو ةدودمملا مجلا جتفب رواج (11)

 . ةيرق منا نونلا نوكسو ءاقلا زرسكو فاكلا ةلامإب نفك (1) ,



 دعا واع

 مهيق عقوو اوفاغ دق (1)ربانب نم نغاب رافك دجوف اونأك ثيح هموق ىلع لزن
 عيملا راصق مهلإ مهمضو مهئاغاوم ىف ذموب اوعرشف عقو ام نفك داسف نم
 دادزاف (م)راطتفص مده هللا نإ مث ناضيبلا نم رافكلا موعمو آدحاو آيوح

 فارطأ ىلإ نغاب نم ريثك جوخ ىتح ًاعيمج !ورفف ًانزخ مهتاوعأو رافكلا
 تحت اولخدو هللا ىلإ اوبات دق رافكلا نأ رمع مهافلا ىلإ اواسدأ نأ دعب (م)غس

 اهتنأب هلع ريغ نم هتقيثو انيلإ تاصو هنإ مث ضحم بذك وهو دمحأ نب دحأ ةعبب
 معزي هنآل ديدحلاب مودشو مموفتكو هلسر نغاب رافك ذخأ ام دعب ائتلمو
 ةثالث ىلع ذمرب نغاب نأ معي هللاو هتعيب ىف نغاب لهأ نأو هضرأ ضرأآلا نأ

 مقو , رثكألا مو هللا نود نم ةملألاو مانصآلا نودبعي رافك مق : ماسقأ
 مالسإلا لامعأض عبب رفكلالامعأ اوطلخ , تامرحلا نواحتتسم نوقفانم نويراحم

 اننأ مهزيو : نيمسقلا نيذه تحت ليلقلا لقأ مبو نولسم مقو , أضيأ ريثك مو
 لوقلاف شخلأو برملا الإ هنييو اننيب سيلف رافكلا ءالؤه داهجنع عجرت نإ
 ' بصعتلاو بيسنلا درجمب هتعيب تحت اهنأو أضيأ هل تركض رأ نأ معز ىتح معزلاو

 اذه عقو املو « هيف انك امب انلغتشاو هشغ لياتع انث تربظو هش نع انضرعأف

 قداص ىتحب هدج قاس ىلع ذ] مايأ ماق دمحأ نب دنحأ ىلإ نسام لهأ نم ريك عجدو

 ًاديج انيلإ هجوف ؛ لوآلا هشيج نم هيلإ عجر نم بقاعو غس لهأ نم نيكرشملا
 (4) «نينق ىلإ» لصو ىحح ًارصق ًارصق رفكلا قشيلاز اف ديعسخيشلا هيلع اناث
 هقلا دارأ مث كلامه ركسعف انيلع ًادحاو ًابرح نيكرشملا عم اويزحت هناوخ] دجوو
 انل مهمزمف ارخآ مهلع هللا انئاعأو انطلس مث الوأ انيلع مهطلسف رواج بارخ

 ةحوتفملا ذارلاو ةرومكملا مابلا اهدعبو ةدودمملا نونلاو ءابلا حمتفب ربانب (1)

 . . ىفرعلا نادوسلا نم سنج مسا
 اهدعب ةدودمملا ءاطلا متو نوالا نوكسو ءافلاو داصلا حتفي راطئفص ()

 ش . ةيرق مسا ةحوتفم ءار
 نم زكرم مسأ ةدوقعم ةمومضم ةمجعم نيغو ةلاع ةلمبم نيسب خس (م) '
 ّْ ' . ( ايلاح ىلام ةيروبمج ) نادوشلا زكام

 ةيرق مسا ةدشملانونلأو ءابلا حمتقو ةئوكسم نونو ةدوقعم فاقرسكب : نبتق .()



 مسا © م

 مثو وه نيكرشملا رهظأ نيب نينقيف مقم اذه دمحأ نب ديحأ شيجو مهداهجب انلثتشاو

 « نغاب ىف نيذلا انموق ىأ نوثلامثم ائموق ىلعو نويزحتم انيلع ةدحاو لب

 رفكلا ةئيدم انلصو ىتح رواج نم رافكلا راثآ ىف انيجو لجو رع هنإ مث
 دمحأ نب دحأش يجو هللا ءاشام اهف [قأفانل اهمدهف ()قاسب مظعلا كريثلاو ميمصلا

 هيلع آلا لاط امل مث « فيرخلاو فيصلاو عيبرلاو ءاتدثلا ةدم هلحع ىف مقم

 لاذ اف , ايرغم انيلإ فحز هيلإ مضنا ام رافكلا تيقشت نم هيلإ فاضنأو

 (م)وصلأ ىلع راغأ ىتح هب ملعأ هللا ام هتين ىفو موي دعب اموي الئاص انيلإ لحرب
 الامهنيب و اننيب سيا هنأي السرهيل] انهجو ()سوبدب لزن املو :كانهاهيباسم لتقو
 لسرلا اوباجأ اف (4) خفتس ىف دئموي نحنو مهنيبو اننيب ةملاكملا نم دي الو ريخلا

 « .ىث الب مهلاحترا دعب لوسرلا انيل] عجرف نيب رغم نيلحترم اوحبصأ مث : ءىثب
 هدرف « عقز ام هنيبو اننيب عقوف (ه)ريكسك لزن ىتح انيل] الئاص مبشيج لاز اف

 قخن الو عيمجا انحرسف ىحرجو مهنم ىراسأب انرفظأو انممرح نع هلضفب هللا

 نم ائيل] هجوملا ربشأ ةعيس ةدم انل دعملا شيجلا اذه انلاتق هجو مبنم دحأ ىلع

 ليلخ خيشأا لوق دنع فصنملا رظنيلف ائيلع لئاصلا نيعبرأ وأ اموب نيثالث ةريسم

 هقأ اهمدبف ()ىتنقج ىلإ كلذ دعب انيجوت مث « ةعفاد ىلع ةفحارك هرصتخم ىف
 ىتح رفكلا داثآ صتقن انلز اف « نييرغم 'انفرصتا مث  ةمعنو هنم الضف انل

 ةيرق ماةحوتفملا فاقلا اهدعب ةدودمملا ةلمبملا نيسلاو ءابلا مفي قاسي (1)
 . لجو ممابةيرق ةدودمملا ةلمهملا داصلا مضعم ماللاو ة ةرملا ممتفي وصاأ )م

 عم ةدودمملا ةددشملا ام بلا لادلا ةلامإو ءابلأ سبكب سوبدلب م

 .. عضوم مسا ةلمبملا نيسلا نوكس
 ةي رق مسا ةمجعملا نيغلأو ءافلا عم نونا نوكسو ةلمبملا نيسلا حتفب خفتس )5(

 ءار اهدعبو ةيزاثلا فاكلا ةلامإو ةلمبملا نيسلاو فاكلا حتفب ريكسك (ه)

 1 . ةءرق مسا ةروسكم

 ةنكاس فوتو ةدوتم ةمومسم فاق ةنك اس نو 3 ةحوتفم محب ىتقنع )00(

 . ةيرق مسا ةلاع ءاق اهبعي



 املاح '

 م.ةيراحتو مهكرشمو ىراصتلا ةدباكم ىف كانه انقأف (١)ىرسباس ةنيدم لإ انأمو

 ةقيئولاك ىه اذإف اهانزظنف « هلمر ىدبأب اذه .دحأ نب دحأ ةقيئو الإ اتعار اف
 ديدهتلاو ةياذإلا و متشلاو نعللاو بسلا نم ابق أم ةرثك عم اهلاوتم ىف لرآلا

 : هظفلو 6 ائم ردصي نأ قيلي اياوج هيلإ ايتكو اهنع اذض رعأف ديعولاو

 محرلا نحرلا لا مد

 نينمؤملا هئايل وأ لاتق نع نيرفاكلا هئادهأ لاتق ىف ةعمم انل لعج ىلا هلل دحلا
 لاتق نع كلذب انانغأف نيمرجا نيرفاكلا لاتق لمكت الو انلك“ام.انأ ائيلعو

 ش . نينمؤملا هدابع
 قحلاب قحلا رصان قيس امل متاخلاو قلغأ امل حتافلا دمج انديس ىلع لص مبللا

 . مظعلا هرادقمو هردق ىح هلا ىلعو مقتسملا كطارص ىلإ ىداحلاو

 ءاعد امهبعيشي مارك]و مالسو انم ةيحت ةيعرلاو ةاعرلا كنفاك ىلإ
 . .مارتحاو ىضرو

 هللا 5007 ءابب مكلسو نأب مللعي مكيل] مسرلا ثعابف دعب امأ

 دمي ىتح ريصتلاو ربصلا مهنم اًمرو كلذي نولغتشمو « مريغو باتنكلا لهأ نم

 ميل] 0 لسر لاسرإل ب خرفتن و موعم مالكلا امبف انل عستب أت ًاراكمز انتو

 نأ اندرأ اذكم آلا ناك امو كلذ نع مهرودص قيضا كلذ ىف اثودعاسي 2
 نواثتممل هللا ءاش نإ انزأ انناوخإ اي اولعا . لوقنو بائطإلا نع ناحيإلاب رصنقت

 (نيلهاجلا نع ضرعأو فرءلاب ىمأو وفعلا ذخ) ىلاعت هلوق ىف هلوسر هب هللا رمأ م
 : انالو» لاق اك نوثاكو : ”( امال اولة نولءاجلا ميبطاخ اذإو ) ىلاعت_هلوق قو
 نودهاحي نبرفاكل الع ةزدأ ني:مواا ىلع ةلذأ هلو 7 موقي هللا فأي فوءف)

 ) ماع عساو هقاو ءاشي نم هننؤب هللا لضف كاذ مال ةمول نوفاخالو هللا ليس يف

 5 ( منيب ءاحر رافكلا ىلع ءادشأ نم ئدلازو هللا لوسر دحم) ىلاعت لاق اكو

 نأ باطن نأ ىرحأف اذس٠ لئاقنو هزواجنو , ًارفاك هلضفب هللا ءاش نإ ىلوتالو
  نيلسملا لئاقتو ًادحاو اهيج نيكرشملا | عم ن نوكن ْ

 ءاو اهدعبو ةيناثنأ ني.سأأ ردك عم ةدودمب ةحوتف» ةلمه» نيل ىربباس 00



 هس

 نيعن نأ ىرحأف ةئسلاو ةميرشلا ةياد لع كأملا ةيار نيعن نأ نم هللاب ذوعن
 ان مهتيعو انالوم دع نيذلا الإ انا ىلو ال انآل مالسإلا ةيار ؛ىلع كرشلا ةياد
 ةاكرلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا اوتمآ نيذلاو هلوسرو هللا حلو ام] ) لاقف

 ( نوبل اغلا مم هللا بزح نإف اونمأ نيذلاو هلوسرو هللا لوتي نمو نوعكاد مهو

 هلوسرو هللا ىن ملاصلا دبعلا لاقو ناك اي الإ لوقن الو هللا ءاش نإ نوكن الو
 تعطتسا أم حالصإلا الإ ديرأ نإ ) : هلوقي هنع هللا كح 5 مالسلا هي ةيلع بيعش

 53 ملاتأ اودعاف اذه متميف اذإو ( بينأ هيلإو تاكوت هيلع هللابالإ قيفوت امو

 لسم لكل رش انيولق ف سيلو ةيفاعلاو ريخلا الإ نمؤ» لك نيبو كسير انني
 مالسلاو .( نيحلاملا ىلوتي وهو باتكلا لزن ىنلا هللا ىلو نإ) هل هتدارإ الو

 هقا كمحر فمنملا امأ رظناف باوجلا ىهتناةرم لوأ هب انأدب اي ركِي
 ةيعاد هيف دجوت وأ لادجلاو هفسلا ىف ةاراما ةحئار باتككلا اذه نم مشن لع
 ىف انعرش مث رونلا ىلإ انمجرو انثنكمام اندكمو برغملا ىلإ انعجر انإ مث لاتقلا
 امزهنم ريكسك شوج هيلإ عجر ذنم اذه دحأ نب دمحأو غم لهأن م نيكرثملا دابج

 ىلإ انيلع هوئجلا برو انيلإ شويجلا نيبجت ىفالإ لغتشي ال نمزو ناوأ لك ىف

 لز' ىح هدو جرخ ذئايحف هدواوج هجو ةرمو هسفنب بهذ ةرف ىضاملاناضمر

 الزاف ىلاعتو هناحبس وه الإ لعي الام هللا اهدرو هدرف انيلإ نمايو دنسنس نيب

 نأ ىلإ (مرزق شيجو ()فئدو (١)ىكرم انل هللا مدهف نيكرشملا راث [صتقن

 موعم ةيعملاو مالاومو نيكرشملا ةقداصم ىف ذئموي نم عرشو (؛)زماج انلصو

 هؤاتدضأ مثو عجرف « مارحلا نم ذئءايأ هل هللا ردق ام ملاومأ نم هوطعأ ىتَح

 ش نم مهب راع ىف دحأ خ خميشاهدج تام نيكرشملا ءالؤه نأ عم هزايلْؤأو ءؤابحأو

 ابق ماوعأ ةيئامث هسفنب وه فكمو اضيأ ند ا تا

 اضيأ ةحوتفم ءايو ةمومضم فاكو هي 0

 ش : ةيرق مسا

 . ةحوتفم ءافو ةئكاس نونو ة-وتفم لادي فزد 49]

 . مضلا ىلع ىبم نونو ة>وتفم ةدوقعم فاقب نق )م

 ةيررق ممأ ة ةحوتفم نونو ةروسكم مهو فلأ اهدعب ةلام ةدودعم مي < نداج )5



 هساأ ءاامع

 الو ةبوتب هدجلو هيبآل الو هل ومهام ةئس نيعبرأو سمخ ومن ةدملا هذه عيمجو
 ىف نينصحتملا نيكرشملا شويج انل مده هلضفب هللا نإ مث ةبوأب مهل] اومتها

 لوآلا عيبرلا موي رخآ ىف (م)دنسنس انلزن ىتح انرس مث ()لاتيوو (زلباج
 مييديأب هتقيئوو « هلسرالإ ائعار اق بيرق حافو هللا نم نصن ءاج ةنس نم 0.

 نب لع هاطعأ ام دعب نيلسملا ضارعأ نم صقتيو نيكرشملا نع ايف لداحي
 عم هيلإ اذم السر ائيجوف ائيلع هعم هتيعم تمكحتو لاقثم فلأ ()ُدْنم

 هل قلعت الام اهف ام لصعو بذكلا نم هتقيثو ىف امدر ليصفت اهف ةقيثوب هلسر
 اودلعاف نوصلخلا نونمؤملا ةعامجلا امأ متنأ امآو . هظفلو انتقيثو هب انمتخام درلاب
 نييلسم ليق نم انك 5 اعيمج نوكن نأ الإ مكشيو اننيب نكم.ال و مصيال هنأ

 ةفاك نيكرشملا اولتاقو ) هلوق ف لجو زع هرمأ نيلثتع اضعب انضعب دشي ةوخ]
 نم مكتولي نيذلا اولتاق اونمآ نيذلا اهيأ اي ) هلوق ىفو ( ةفاك مكنولتاقي اك
 ادب نوكن وأ هلباقم نم لتاقي انم لكف . ةآلا ( ةظلغ كيف اودجيلو رافكلا
 الإ اننيب حصي الف نيكرشملا نم انئابآ ءادعأو اتئادعأو هللا ءادعأ ىلع ةدحاو

 هلوسرو هللا دهشيلو اودهشاف الإو انلوق ىلإ ليجبتلاو مظعتلاو ددوتلاو ةبحا
 كفسلال وهالإ منيب و اننيب قيلي ال ام انركذام ىوس نم ءآرب انأب نونمؤملاو
 هلوسرو هللا لاق ام اوعبتاف متش نإو « هنوقو هللا لوحي كرشم مد الإ هللا ءاش نإ

 قوسي امو ائيلع أرطي ام ةماع ىف هرماوأ نيلثنم لازن ال هللانومب هللاو نحنف الإو
 . اهنم دارملا ىببتنا انيلإ لجو زع ائبد

 هشويج زيرجت ىف ةدملا كلث ىف عرشو ةدم انع مبكسمأ اناسر هيلإ مدق الق
 نب ركسعم رحببلا ”ىطاش ىلع اوعمتجا ذئايح نوكرشملا ناكو مهونيعيل نيكرشملا ىلإ

 ةنك اس مال اهدعب ةجوتفم ةدوقعم ءابب فلأ اهدعب ة-وتفم محب لباج )0(

 . ةيرق مسا
 ةحوتفم مالو فلأ اهدعب ةحوتفم ةئكاس ءايو ةحوتفم واوب لاتيو (؟)

 . خس لابعأ نم ةيرق مسا

 ةاكاس نونف ةحوتفم نيف ةنكاس نونف ةحوتفم ةلمهم نيس دئستس (م)

 00 . ةيرق مسا ةروسكم ةلمبم لادو
 ةمومضم مهب ”نتمو خس ناطلس ةروسكم مالو ةخوتفم نيمب نم نب لع (4)

 . لعدلاو ةمومشم ىارف ةئكاس نونو



 دسالأ دم

 نيعأ ىلع اهف سبل ةقيئو مهديأب هموق نم لسد مبعمو انلسر ائيلإ هجو هنإ مث
 نم هتحم لئاط ال امب ابحشوو نوفحزب هشويج اهفلخ نمو نورتغي مهلعل سانلا
 الاغتشا أبفام باوجنع انضرعأو هيلإ اهانددرف اهلحم ريغ ىق ةروكذملا صوصنلا

 نم هني لجو زم هللا انلمجي مل ركستلا ديزمو دخلا هللو نمو هقوحرل ًادادعتساو

 رومأ ةدعل اهباوج نع انضرعأ امو ىنغي الو نمسي الو ىنمي ال امب لغتشي
 اههجو ةريثك دونج ابعمو انيلإ ةقيئولا هذه هجو هنأ اهنمو  ركذي ال ام اهنم
 عفنت ال شيجلا باوجو مديؤيو مثرصنيو مهوقيو نيكرشملا نم ائءادعأ اهم دهل
 نلك امو اضيأ ابف ةائافالو هيلع ةجح اهسفنب ةقيثولا نأ اهنمو « ةءاتكلا هيف
 اهل باوج هيف عفني ال هنأ اضيأ انيلع انأ اهنمو « هنع ضرعي نأ ىغبني اذكع
 ائءاخل ء اسح مودعملاك اءرشش مودعملاو , اعرش مرحلا هيواطم ىلع ةدعاسملا الإ

 ىلإ اعيمج ارهجوو لجارب الجارو سرافي اسراف نيكرشملا شح طاتخاو هعيج

 هعرذو هرقبي انبرح ىلع مهيوقي امو مارق محل دعأف السر نم نب لع رفاكلا
 ىلا هتقيثو انيلإ هجو هنإ مث ءهقلا ءاشام دئسنس ىف نحن انثكف انيلع مارغأو

 : هصن ام اهبف

 تحت لوخدلا امإ نيتخلا ىدحإ كسفنل رتغاذ اذه انباتك كاتأ اذإوود

 اهريغ دالب ىلإ هجوتنف دالبلا كل:نع لحرت نأ امإو كيلع بجاولا وه اك انتميب
 هللا لوسر 8 ىنلا لاتقلا الإ كنيب و اننيب سيلف الإ هللا ءادعأا بف لتاقتف

 . غلا لسو يلع هقا لص
 ىلع اهف ةدايز الو أم ةقلعتم ةدئاف ال هنأ انلعل اضيأ اماوج نع انضرمأت

 عوجرلاو هيف مالك ال نمأ هتعبي تحت لوخدلا نآل ذئمايأ انفيب عقاولا وه ام
 ىذلا لاتقلاو هيف مالكالو اضيأ همرحت لع عم مر هلال كف رد نا ع

 طالتخا لجال ال مأ ةفيئولا هذه :تمدق ءاوس كشالب ذئمايأ عقاو هب دعوأ

 هلل مهقرفو اورفو رحبلا ان .ء اننإ مث ؛ كلذ ىلإ ليهس الو نيكرشملا شيحب هشيج:
 راد ىلإ نيب رغم رافكلا باقناو ةميظع ةلتقم ام اوانق ام دعب اعيمج نيمزهنم انع

 (١)ركيس غم رفكلا كلم راد ىلإ انهجوتف هدالب ةهج لإ وه هشيج مزبتاو مبكلم

 ةحوتفم ءارو ةمومضم فاكف دلل ءاي اهدعب ةلام ةلمبم نيسب ركيس )١(



 سول

 لقنب انرمأق كرشلا ةلود هللا احمو هضرأو هلاومأ كرتو هعابتأو ذم نب لع رفق

 ركيمس خس ىلإ ةريبكلا مهتلود دوصق نم ةدوهعملا ةريبكلا مهاثوأو مهمانسأ

 ىعدأ امل اذه دحأ نب دجأ ىلع ةجحلا ةمافإل نألا ىلإ 0 ملو اييف ا

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ملم ةنيدملا هذه لخدي الو مانصألا اورمكو | وبات مهن

 انعار ام اهف مايأ ةرشع انثكم امل مث« ممرفك ىلعو هب45 ىلع 0

 هلأ الإ اهلعي ال ةرثك ىلع هتاود ناوعأو هدلب لهأ رابك عيمج هيقو هشيج الإ ١

 ةرشع عبرأ هركسعم ىف ثكمو انم ابيرق ركسعف نيكرشأ ا شيمب اطلت انيلع الئاص

 موب الإ لاتقلا بلط الو انياع عقو اف هل ايقلت ةنيدملا جواخ ىلإ نحن انجرخو ةليل

 هقدملاو انيلع لاصام هلل داو ذئمو. نفق « ابيآ هيا]و ايئاغ هدرو هلأ همزهف همزه

 رفكلا سيئو رثأ صق ىف انع اذه هشيج هقلا در ام دعب انعرشو نآلا ىلا اضيأ

 لزت ىتح ايراه هضرأ عيبمج نم جرخ ىتح هرثأ ىف انشويج تلاز اف ء زن» نب لع

 هرخآ ىلا ىمآلا لوأ نم هنيب و انثيب عقو ام ةةيقح هذهذ . اذه دحأ نب دحأ ىلع

 فصنملا رظايلف

 ةلطاعلا هلثالدو ةلطابلا هقئاثو نم انيلإ هب لسرأ ام نايب ىف لوألا ماقملا

 : قئاثو سمخ انيلإ هجو اذه دمحأ نب دحأ نأ هللا كمحر فصنملا اهبأ لعا

 دافكلا رفظ ام دعب اهب اثرفظو دونلا ىف ائيلع تمدق ىتلا ىه ابنم لوألا
 . ىرسبأس ىف نو ائيلع تمدق ىتلا ىه : ةيناثلاو . انيلا هللا اهلصوأف اهتلمحي

 ىلوآلا ةةيئولا امأ . ىئسنس ىف نحنو ائيلع تمدق ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلاو

 نم ىلوآلا ةرخآ ىف دازام الا اهدصاةمو اهءاونأ عيمج ىف ةيئاثلا ةقفاوم ىبق

 ' كنأ ىعدت ىلا ضرآلا كلت نع لحراف اذه ىناتك ل هلوق

 ' ةيناثلا نع باوجلابو اهرخآ ىلا باتكلا اذهل كتير درجمب ()لمد ىلا اهتحتن :

 . امون اعونو اثيدخح اثيدح ةيآ ةيآ اهنع باوجلا ىهلغي

 ضرأ ريمأل ةنكاس مالو ةددشم ةلاع مهيف ة ةموحضم ةلمهم لادب لمد )١(

 ىتبف ةنك اس ءارف دلل واو اهدعب ةمومضم قي ةحوتفم فاكب روجك

 ش - لاكتس ملاقأ نم ملقإ
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 .موقلا هنيدل اذاده ىذلاهتدما : هلوق اهلالهتسا :ءارب لوأف : ةيناثلا هتقيث وامأو

 نم اذه ىفو . لثملا هتعيرش ةامح و لجلا هتلم راصن أ نم انلمجو مقتسملا هطارصو

 دحأ ىلع قي ال ام هب هللا ضترب لامي سفنلا ىوه ةراثإو هللا طعي مل اع عبشتلا
 ىعدأ 1 فلاخم انياع هتلوص دعب انيلإ اهلاسرإو اهلبق ىتلاو ةقثولا هذه عضوو

 ةيقيقحلا ةنسلا دامتإو ةعديلا رصن و هللا مراحم لالحتما نم هياع وهام ةقيقحو هسفنل

 ىقامألاو ةلضملا ءارآلا نم هب مصتعنو هلرق لاوذملا اذهىلع ءىحيو اضي ] هإضقانم

 ىلع نيكرشلل ةءاعإ شويجلا زيهجت نآل ةلحمضملا ةلطابلا ىواعدلاو ةلزملا ةيذاكلا
 رفكللا ةءاعإ نإ و« نامإ اهعم قبب ىتلا ال ةلضملا ءارألا نم مهلاتق لالحتساو نيملسملا

 . مدق لزتت ىتلا ةلزملا ةيذاكلا ىئامألا نم هتلود دتمتو هتنطلس هب معتل ةنطلسلا لجأل
 نب ىلع ةبوتي بذ كل اب رخفلاو ةماقتسالا ءاعدا نإو ناكمو نامز للك ىف اهحاص
 . ةلحيضملا ةلطابلا ىواعدلا نم تركو هةعمب تحن نغاب نوكو هرافكو نام

 داري[ وهن . ةيآلا « هوعبتاف امقتسم ىطارص اذه نأو د : ىلاعت هلوق هداربإ امأو

 نع هليم ىف هيلع ةجح وهو لهأو سفن ىضر نع أن جاجتحاو لهج نع ردص
 هلثمو رهاظ وهو نيكرشملا ءامد نقح ءاعداو نييلسملا ءامد ةحابإب قحلا طارص

 أوثعت الو ) . (نويلعت متأو قحلا اومتكتو لطابلاب قحلا اوسبلت الو ) : هلوق

 ججح اهلكهذهف . ( اهحالصإ دعب ضرآلا ىف اودسفت الو) . (نيدسفم ضرآلا ىف
 لفأ ىلع رفكلا لهأ ةاخاؤم قوف لطابلاي قحلل سيبلق ىأو « هيلإ ةدودرم هيلع

 رهظأ سيبلت الف : نورسفملا لاق ا رفمللا لطابلاو « مالسإلا قحلاف « مالسإلا
 مهتالاوم بجيت نييلسملاك رافكلا رييصتو مهتلتاقم بميت ارافك نيباسملا .لعج نم

 كرشمتالاوم نم ربك | افوصوم داسف الوافورعم داسفا الفنيلسملا لع مهترهاظمو
 ريسفت ىف لا لالجلا ريسفتل ىلع وسلا لالجلا ةامكنت قف «نيملسملا مهو دع لعهترهاظمو

 هواعفت الإ : هصن ام « ريك داسفو ضرألا ىف ةنتف نكن ءواعفت الإ » : ىلاعت هلوق

 ريك داسفو رفكلا ةوقب ضرألا ىف ةنتف نكت رافكلا عطقو نينمؤملا ىلوت ىأ
 ام ىأ هواءفت الإ رينملا جارسال ىواضيبلا ريسفت فو . ىهتا مالسإلا فعضب

 رافكلا نيبو منيب قئالعلا عطقو اضعب كضعي ىلونو منيب لصاوتلا نمدب مترمأ

 يفكلا درهظو نامإلا فحضىهو ةميظع اه ةئتف لصحت ىأ ضرألا ىف ةنف نكت

 : يسون ا نيدلا ىف ريبك داسفو
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 لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ !وُنَمآ نيذلا اهسأ اي ) ىلاعت هلوق هدارب] امأو

 ةيالا ( متدهاع اذإ هللا دبعب اوفوأو ) ىلاعت هلوقو ةيأآلا ( ينم آلا ىلوأو

 تغب إف ) ىلاعت هوقو ةيآلا ( هللا نوعي ابي امإ كنوعيابي نيذلانإ ) ىلاعت هلوقو

 ةرشآلا رادلا كلت ) ىلاعت هلوقو ةيآلا ( ىغبت ىلا اواتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ

 لهج ى رع ردص داريإ ويف ( ًاداسف الو ضرآلا ىقاولع نوديربال نيذلل اهلمحت

 لعو اقيقحت اهفرع نمل هيلإ ةدودرم هيلع ججح اهلك ذإ بكسنتم فيرحتو « بكرم
 هلالدتسا لحم نأ كشالف ىلوألا ةيآلا امأ اتيدصت اذه دحأن بدأ هيلعام

 نوكي نأ امإو ( مكشم ىمآلا ىلوأو ) هلوق نوكي نأ امإ نيهجو نم ولخم ال اهنم
 ىلإ حونج هلعلف لوآلا ناك نإف ةيآلا ( هللا ىلإ هردرف ءىش ىف متعذانت نإف ) هلوق

 نإو أرعخآ انيل] هب لسرأ ام نيع وهو « ناطلس هنآل هايإ انتعباتم انيلع بجي اننأ
 . هيف انعذانت ايف هلوسرو هللا ىلإ هعم ةمكاحماب انل رمأ وبق ىتاثلا ناك

 علخ نإف : هلوقي ةقيئولا هذه ىف هسفني وه اهنع باجأ هاي] انتعب ات لوآلا امأ

 هلبج عم اذه همالك رخخآ ىلإ اءامجإ مارح « هريغ ىلإ ةفالخلا ملستو ب هسفن مامإلا

 مهعابتأ همزا نم 5 امن] مهتعاط بوجوب رمآلا ىلعو ةيآلا ىف رمآلا ىلوأ ينعم

 ىأ ءاشملا رمألا وأ نأ قيقحتلاو ةيصعملا ريغ ىف مزاي ام اضيأ وهو ةصاع
 هيلعل مهنم رمآلا لوأ لإو لوسرلا ىلإ هود واو) ىلاعت هلزق هتحبع-و ةعب رشلا ءاله

 ءافلخلاو ةالؤلا زاجلا ىفو ؛ ءاملعلا ةقيقحلا ىف رمآلا ىلوأف ( مهنم هنوطبنتسي نيذلا
 . هدوصقم نم ديعب اذه نأ ةريصب ىذ ىلع قخ الو

 ةفلاخم هيف ةعزانملا نوكم ءىث ىف ءانعذان ول نأ ل امإف , ىناثلا امأو
 هانعزان .ام اننإ مث عقوأ ام اننيب عقوأ ىتح لبق نم اننيب ب عاون الو عرشلا نيمل
 ا انلتاق مث نيب رغم هنع انقرصنا مث انع هشيج هللا درق الوأ انيلط لاص تس لمق ايف

 اثلاث انلئاق مث انع هشورج هللا مزه ام دعب نيبرغم هنع انفرصن اف دئنس ىف ايناث

 نألا ىلإ ةثيبخلا هقئاثوو هركن نع انفرصناو « هرثأ نع اندعقف ركيس غس ىف
 ء الوأ ال . العفالو . ا ا اهنم ائيجأ ام

 . ارغآ الو

 ش لع ب م يف هت ( مس نإ د اووأد) ىف يق أ



 اهئم هدوصقم نأ ىلإ ةراشثإ ةيألا رثأ ابلج نوكي نأ الإ همعز ىف لبق اننبب ام “ىش
 . ةيآلا ( كنوعيابي نيذلا نإ ) هلوق كلذكو هيف ام ربظ دقو مكنم رمآلا ىلوأو

 ةجح اهنأ كش الف ةيألا ( ىرخآلا ىلع امهادحإ تغب نإف ) ىبف ةثئاثلا امأو
 انيلع لاص ىتح اه انلانق ذاوج ىلع جتحا ناك نا امأف ىغابلا لئاصلا وه ذإ هيلع
 نم ةيبنجأ ىبف كلذ ريغ ناك نا :امأو بكرملا لهجلا نم هيف ام قخم ال اذبف
 انهيأ هيلع ةجح اهنإف ةبآلا ( اهلسجي ةرخآلا رادلا كلت ) هلوق كلذكو دوقصملا
 نم نيكرشملا ةذامحو : هتوقو « هليخ ةرثكب ًارارتغا ربظأ هيلع ولعلا ةدادا نإف
 مهئامد ةحابإو نيبلسملا نيهوت هتدارإل هيلع نيبأ داسفلا ةدارإو نيئمؤلا نود
 نوكت نمل هللا ءاش نإ نولملا ىريو «٠ ىرب فوسف مهضارعأو ملاومأو
 ثيدحلاو ةيآلا داريإ] فيرحتلا عاونأ نم اودع ثيدحلا :أ نأ عم اذه ةبقاعلا .

 نبا ظفاحلا ركمفلا ةيخن حرش ىف رظنيلف لمجلاب هيف اورذع مهنكلو هلح ريغ ىف
 هذه عي نم نوكي فيك ىرعش تيلف هفتح نع هفلظب ثحاب نم مو اذه رجح
 . لئاقلا ريذنلا ريشبلا ىلع ةالصلا لضفأو . هلوق امأو اذه لمفيو اقيقحت ةيآلا
 « هللا رمأ ىتأي ىتح مهفلاخ نم مرضي ال هللا رمأب ةمئاق ىتمأ نم ةفئاط لازت ال د
 هللا لوسراي نمل . !ولاق ةحيصنلا نيدلا نإ » ؛ , اهظقيأ نم هقا نمل ةمئان ةئتفلا د
 هللا لوسرأي , تلق ةفيذح نعو ٠ مهتماعو نيبلسملا ةالو ء هلوسرلو هلل . لاق

 قراف نف « مهمامإو نيبلسملا ةعامج مرلا » لاق نامزلا كلذ تكردأ نإ ىنرمأت اذاف
 ةءاجلا عم هللا دي هللأ ةنعل هيلعف اثدحم ىوأ نمو ةيلهاج ةتيم تام ربش دق ةعاملا

 ماصع قشي نأ دارأو لجر ىلع عيمج رمأو مكاتأ نم » « رانلا ىف دش دش نمو
 , لاق اك وأ « نأك نم انئاك هقئع اوب رضاف

 نوكيي نأ الإ , هعم ائنيب امم دوصقملا نم لاغ اهوأ ثيداحألا هذه نأ لعاف
 ليلدل جاتحم هللا ورمعا وهو ةقئاطلا كلت نم وه هنأ هنع رئؤي ام كاذب ىنع
 . ةئتفلا ران هتراثإو ةسلا فئاخم امب همايقل هسفن ىف هسفنب وه هلاح هي ةكيو

 نيب ةمقاولا هنتفلا ىه امنإ اهنع ىسهملا ةئتفلا نآل اضيأ هيلع ةجح اهناث نأو
 انايعأف اهءافطإو اهدامخإ انيلطف ابظقيأ نم لوأ هفنب وهو نيلسملا فانصأ

 حابأف انيلع ذئمابأ نيكرشملا هتاخاؤمو انيلع هنلوص هنييو انني ىرج ام لوأف
 اضيأ.لاش اهثلاث نإو ًادادمإو ًادضع نوكرشملا هذختاو نيكرشملا ذختاو ًآدانع انلاتق



 ها

 ةبجاو تناكولو ؛ هلعفو هلوقو همعز ىلع هنيبو اننيب ةحيصنلا تبل ذإ دوصقملا نع

 « اتش نكلو « ةحيصن هنم انيأرام انثأ عم اذه ضعبل موضعي نيملسملا عيمج نيب

 رودتي امت] اهعيار نأو الئام انلاتقل الالحتساو « الئاص ائيحو ع ةحيضفو

 هتعبب ضرألا راطقأ عيمج ىف نيبلسملا عيمج لع هللا بجوأ ول نأ انيلع هب جاجتحالا

 : هللا بجوي مل هموق فالخ تاعاججو ,ريغ ةمنأ نييلسملانف لاحوهو هعابناو
 كلذك اهعياسو اهسداسو اهسماش نأو هاوه عيمج ىف ءايإ مهتعباتم مل بي لب
 « هب لالدتسالا روصتي امنإ هتأل سيبلتلا الوأ دوصقملا نع اضيأ لاخ اهنماث نأو

 هيلا مهاعد دق نيدلسم موقل وأ ةفرعم هب ابلهآل وأ مالك ابف هل اضرأ انيتأ ول نأ
 هلوق امأو قال نيب فيرحت اضيأ هيفو فتنم هلك اذهو هيلع اوبذك اوناك ولو
 هب انتدهاعو هيف انتكرتو هيلع انتدجوام ىلع هللا دمح انأ هل مالعا ديعس نبا ىلأ

 نم امهللع هللا :راوضر نييضرملا نيخيشلا قيرط ريغن لو لدبن مل كريغو تنأ
 هياوج ىف فكيف « مالسإلا رئاعش نم ًاريثك دع نأ ىلا اذكوادكو هللا نيد ةرصن
 . امهيذكي نينللا لظلا نم عقاولا وه امع سفنلا ةثريتو ةماقتسالا ءاعدا نم هيف ام عم
 . ْ . رعاشلا لاق امو نايعلا

 ناحّمالا دهاوش هتبذك هيف سيل امب ىلحت نم

 لظلا هتبسنل امل هقوقع نمو ةيدلاول هعاونأ عسيمج لظلا ةبسن نم هيف ام عمو
 منأ ماوعد نإف : لاق ثيح هيلإ هتلاسر ىف ىلكبلا دحأ هخيش هب هباجأ ام امهل]
 مالسإلا نيد وه كيد ناك نإ مخيش ةقيرط ىلع متمد ام نيد نم ةريصب ىلع

 ديخ رشب ةئس لع متنا ودقأ نيد نم ةريصب ىلع نون وكت فيك ةقداصالو ةحيحصريغ
 منيِعدا مكنأ تلق ام دهاشو رصب ريذ ىلعو ةريصب ريغ ىلع هتلاو آذا تأ لب ىن
 مبذكشف هب انومتريخأ بيغ كلذ ى ريغ رشب ةنسب مكسمت ام اواضت نا مكنأ

 نيع لالضلل كيفن اضيأ نوكيف هب مرابخ] نعو بيغلاب مملع نع : نيتللا نع
 لكلاو ء هب بوذكم لكلاف ٠ كتهتلا نيع كسلا نم متركذ امو لالضلا
 هب نتسي الو ابما] وعدي نأ الو ٠ اين نوكي الإ نسي نأ رشبل ناك اف, ةلالض
 نادونلان ع الضف مجعلا ناضيبلاالو برعلا ناضيببلانم دحأ طق كلبق اهاعدا امو
 لسو هيلع هقلاىلص ىنلا هيلغ عباتيو هيف قدصيو هب قدصيف كلذ لوقي نأ هل امناو
 هئم هلؤبقي اتفلكو « هب هرمأو هبيغ ىلع هعلطأو هب هلا هريخأىتح كلذ لاق امو
 . ةبآلا « اوهتئاف هنم كامن امو هوذخع لوسرلا مكاتاءامو » : ىلاعت لاف



 ( قنا كبح ىتوعبتاف هللا نوبحت تنك نإ لق ) (هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم )

 اول مت نأ نياقثلا مكيف كرات ىفإ ) : هل انيبم هب احرصم لاق اذه هل لق الف .ةنآلا

 كلذ سيلو هانوربو هانقدصو ربو قدص دقو ( تنسو هللا باتك امهب متكسمت ام
 « دينجلا هلاق الو رمعال و ركب وبأ هلثم لاق اف , ىتادوس الو ىتاضيب نم هريغل

 نم ىئالفلو هله ىن الف هيعاب فيكف : مريغ الو ىاطسبلا ديزي وأ هلاقالو

 . عمس نم قدصالو لاق نم قدصام . هلل لهأل نهذب ليقي وأ نذأب عمسيف هلهأ

 ؟اذامل مأ لهجلا نم نع تركذام ققحأ نأ الإ ةملكلا هذه تلق ام اضيأو
 : ميخيش ميوبأأ ةئس ىلإ ىوعدت الف ىخيش ىوبأ ةئ ىلإ موعدأ ال اضبأ وأ

 : ىعاشلا لاق اي هروصت داسفل امهسي امب هيدلاو مظعي نم انأ ام اضيأو

 لسيادل هتاروع ىلع ةاصح هل نكت ملام ءرملا ناسا نإو

 بأ وأ ىل خيمشب ةءاسإلا ىف دتقم ىأب تأسأ نإ ىضن نع رذتعأال اضيأ لاق مث

 نمحأ نأ ىدنع حصي نأىلإلقعلا ةفاخسنم لبقأال اضيأو هيربأ و ىسفن ىلعرقأ لب
 ةلوهجم ريغ ةفورعم ىلا ةنس اضيأو ىلع مركب نم لعف وآ هل ىلعفي لوقعلا فسيبققلا
 لك اضيأو هلوقنمال هلعف نم اهحاصريغابب نيو هلوقنمال هلعف نما وبحاص اه. فرعي
 ائيش ميخيش ىف.لوقأ ال اضيأو ةلالض بحاص هنأ ىععد ال ةلالض نهاري

 نيعبتم اثاك نإ امهتريس ىلع متسل منا ديشأ كلو . ريخ الو رشب اههرك ذأ الو

 جارخإو اذظ ءىربلا فيوختو مهتاكز طاخو نيدلسملا لا رمأ ريشعت نآف ةئسلا
 ةعدرلا بولس ىلع سيل ىح ة:مأ فااخم اذه لك هلام ىف هتيكذت و هراد نم مسملا

 فنرإو مديهجت ىف تقدص دقق هودتلهج نإو مترفك ةنمسلا نم هومتيعدا نإف

 قاسا متعات ولو ةنساا ىلع مت ام مكيخييش ق-وف مكميلظت ىف ىقدص دقق هوهدمعت
 ىلع نوكم ال هنإف هبذكأف ةنمسلا ىلع هنأ عدم ىدتع ىعاي ال مث قاكم مدعبآو

 ةئسأاب الو باتككلاب ماع الو : باتكلاب ملاءالإ ام ملاع الو « اهم ملاع الإ ةنسلا

 مدنع وه ام هقاوف ةئلاو باتكلاب قحلا لع امأو « لاق نآ ىلإ اذه امرصع ىف

 ابح قودرطت مل لب بكرلا ىلع ًاوبح ىنومتتل هلهأ نم متلك ولو هلهأ نم متأ الو

 خييشلا نب لب دمع مامإلا نكل ءانرهد ىف ماع الف بشخلاو عدولل لب بهذلل

 ظح دمحأ خييشلاو هل بجو امهياع ىلا ليم هلو ةنسلاو باتتكلا نم قوذ هل نامثع



 سس أر سه

 لعأ متتأ مث هيل وجرلا نم ظح دحأ ريمآلا هتفيلخ هئبالو فوصتلاو هقفلا نم
 : لئاقلا رد هو ( ةريصب[هسفن ىلع ناسنإلا لي ) كسفنأب

 ملعت سانلا ىلع خت احلاخ ولو 2 ةقيلخ نم .ىرما دنع نكق امهمو

 متتكو لو ةئسلا بحاص ةئس ىلع مكنأب ناسللا منو متعطق مكتيلف : لاق نأ ىلا

 هل خيش وأ هل بأ نم الا ةقيرط ىلا ىعتني لاض ال هنإف كل ريغ هنإف نييذاك
 : مهنع ةياكح ىلاعت لاق دقف رافكلا ىف امأ « مهتسو ءايبناألا قيربط نع ةجراخ

 مهتملك نإف نيقفانملا ىف امأو . ( نردتقم مراثا. انإو ةمأ ىلع انءابآ اثدجو انإ)

 ىلع وهو الفلا ملاعلا بهذم ىلع انإ كل اولا ةحيحصلا ةئسلاو محملا باتكلاب
 هنأ ملاعلا ىضربوو ىنلا ةّمس ىلع ال ملاع بهذم ىلع هنأ هسفنا مدحأ ىضريف ةئسلا

 لعتلا وذح نوديرت ام ديرب امناو اسم ال اةحسو احلال هل اسعتف ىلا ةئسم ىلع

 . اه همالك نم دارملا ىهتتا ء كيلا كنم هنإف كيلع قخي ال كلذو لعنلاب

 ىف هدجو هيبأ ىلا ئمتني نأ القع سانلا لقأ ناكولو لفاع ىضرب ال هنأ عم
 هلم مومذملا نيع ىلع لب ءىثلا كلذ نم دومحلا فالخ ىلع هسفن ىف وهو ءىث

 نيبلسملا نم هودعل دحأ هاضرب ال ام ىلع وه هث رك عم امهلا هيف وه ام هتسن نإف

 هعرت ىلع عمجملا مرحملا نم هسفنل هاضري نأ ىرحأف هيخآل ءاضرب نأ ىرحأف

 رتسف مح ناك نإف ايذكوأ اقح نوكي نأ نم ولخي الانيد هذخنتا و ايند هريص ام

 ةقامح ءوسلا نظلاو مالكلا اذهلثمل ىنجآلا لسملاب لسملا ضيرعتو بجاو نمؤملا

 هذه رخآ ىف اذه دحأنب دحأءدروأ ىذلا ثيدحلا ىف هب رومأمللا فالخو نونجو

 . كلذب فيكف . اومدق ام ىلإ اوضقأ دق مهنإف تاومآلا اوبست ال : وهو ةقيثولا
 امل ةبيغ رهف ايذك ناك ناو بي هللاو اذه ؛ دجلاو بآلا بيرقلا تيملا لسملا ىف

 ءرملا لوق ىسبت لجو زع انبر ناك اذإف عامجإلاب ةمرخم ةثالثلاو قوقعو نأتهبو

 ىف ناتهملاو ةبيغلاو مييلع بذكلا ىلع ليلدلا ةماإب فيكف طقف فأ هيوبآل
 لاثم نأ عم اذه مهلاثم دادعت نم اذكو اذك مهنأ سانلا ملعت ىلع وأ مهقح

 نم الو ءانيب !؟ لقع ىذ نم ردصي ال اذه دمحأ نب دمحأ نم ردص ىلا اذه

 عرشلا ىلع ةجح مهخايشأو مءايآ نوذختي ةلهجلانم سانلا ةءاح نإف اضيأ نرد ىذ

 ىلعو نفكلا ىلإ ىضفملا دياقتلا ةباظ !وعلبب ىتح ميرحتلاو ليلحتلا ف مهنوعبةيف



 كلتا (.١ كلل

 مهابهرو مثرابحأ اوذختا ) : لاق ثيح دووللل لجو زع هللا ريفكت درو اذه

 لياحتف مرعاطأ مهنآل ةيآلا هذه دنع رينملا بارسلاف لاق . ( هلا نرد نم ابابدأ
 . مرماوأ ىف بابرآلا عاطت ام هللا لحأ ام مجرحتو هللا مرح ام

 بولس قنع ىفو لو هيلع هللا لص ىنلا تيتأ : لاق ثيح متاس نب ىدع نعو

 هيلإ كينأ مث هتحرطف كقةنع نم نئولا اذه حرطا ىدع اي : لاقف ء بهذ نم
 سيلا لاةف ٠ موديعيمل مم تلقف ةيألا هذهلصو نأ ىلا ةءارب ةرودم أرقي وهو

 كلت لاق « ىلب تلق « هنواخيف هللا مرح ام نواحصو هزومرحيف هللا لمسأ ام نومرح
 . مهتدابع

 ىلا هعبط لمي ثيح هخيش مظعت ىف لاهجلا ضعب غلابي دقو مالك دعب لاق مث
 نع أديعب ايندلل ابلاط ناك اذا خيشلاكاذو ىرارلا لاق , داحتالاو لواحلاب لوقلا

 : هنم هللاىضر ليضفلا نعو , نودقتعيو نولوقي اك ىمآلا نأ مهلا قلي دق نيدلا

 . هنم دارملا ىهتنا ةلبقلا ريغل تيلص مأ قلاخلا ةيصعم ىف اقولخم تعطأ ىلابأ ام

 لعرس أ نأ هءانمأو هلسرلسرأزثمنب لعوخأ زنهن لب ربانبلا ريبكناىتحهلوق امأو
 ضع بذيك أل كلذ هداربا داسف هجو خم الف آرخ ال ركش هلاىلا باتو انيديأ

 ةثالث اذه لع هوخأ هدعب ماقو هؤابآ هيلع ناك ام ىلع تام اذه ثم نب لب نآل
 مهديأ ىلع بات هنأ ميلست ىلعو اهرفك لع مهتاودو مرفك ىلع وهو ماوعأ

 هدونجي مهلإ فيحزو غس لهأ رافك ىلع دمحأ نب دحأ راغأ لف اق ناك نإف

 ىلع ةبوتو لب مايأ اهلق ةملكلا هذه نآل هيد لع اوباتو هل اولسأ همعز ىلع مو

 دبحأ نب دحأ لاقل غس ىف لع دعب نثم ىنب نم اكلم ائردق ولو . لع مايأ اهلاق
 . تايابنلا ةالجب تايادبلا ذا هل بات هنإ

 ايندلا نم كل ريغ ادحاو الجر كي هللاىده نآأل ١ ثيدحل هدارإ امأو

 فئاوط نيب برحلاهداقيإلرمآلا سفن ىف هيلع ةجحوهو ال فداصي لف ءاهفامو

 كيدحلا اذو مع هتيلايف نيملاعلا بر دنع هيقاليسام مهئامد نم ردهأ تح نيبلمملا

 نسي نم مالك در وأ كلذ نع هسفني فكو هناطيش سواسو هنع كرتو نقب ع

 نمينينثا وأ ًادساو الجر هب هللا ىدهي ىتح فئاوطلا كتل وأ نيب نتفلا عاقيإ هل
 : 1 . هقا هلضأ نم هعم



 مالء

 نمتو الإ حاصلا فلسلا هيلع ىضم امم اًميش معن الانأ لصاحلاو هلوق امأو

 نع ىضرلا لاك نع رابخإلا مامت نم هيفام عم ريف  ناكملاو نامزلا بسم هيف

 هبلع وهام عيمج نأ ىعدا نوكي نأ ام] هناألضحع بذكو اضيأ بكرم لبج سقلا

 لهل ريغكت وبف حاصلا فاسلا هيلع ناك ةئسو اعرمش هلحج أم هن نستلم وق اع

 هبيسح هللاق مهيلع ًاروز وأ ابذك نوكي نأ امإو ماشاحو ملاصلا فلسلا

 ٠ كلذ

 هع رجت ىلع. عمجملا مرحلا لحتسي نم ةلكلا هذه لوقي هفيك ىرعش كيلايف
 لبجلا هللاو اذه هلام تيب تادمتسم هنم لعجو هدالب ةماع ىف ًارمتسم انيد هلعجيو

 | . اممم ليجلاو بجعلاو

 انم وهف كلذ ىلع انب نيعتسي وأ دصقملا اذه ىلع اننيعي ناك نف هلوق امأو
 نأ هيف باوجلاف هعم لعفنام هيلع قي الو هنم ائسلو انم سيلفال نمو هنم نحنو
 وهو فيك ءاو» نود طقف مالسإلا ةرصن بحت ناك ول هجتم هنم ةناعإلا بلط

 هل دملاو انئأ عم ةمانلا ةنتفلا ظاقيإو ةمئاقلا ةنسلا ةتامإ الإ بحي الو ديرب ال

 هدصاقم ىلع هل نحن انقئاءإ امأو هيلع وه امب انيلعل طق ةئاعإ هنم باطن الو بلطن مل
 واهي قحلا ثيدحل هداربإو قيةحتلا وهو هبلق ىف رطخم ال كلذ نأ نظلاف ةمرحلا
 ةقيقح اذه لعي نأك ولو « نايعلا ادهاش ىيكو « رظنيلف هيلع ةجح هيلع لعيالو
 سيلأ ) ةيآ اذكو نيلسملا ةللاقم ىلع مهترصار نيكرشملا ةالاوم هئم تردص ام
 بلاط ىف ديفت ال لاجرلاو ليخلا ةرثك نأ ىلع اليلد هب كو ( هدبملا فاكي هللا
 قيحالو ) ة.1 اذكو هللا ءاياوأ نم هللا ديبع رضت ال اهتلقو هلا نيد رون ءافط]
 ) نيركاملا ريخ هتلاو هللا ركمو اوركمو ) ةيآ !ذكو ( هلهأب الإ ”يسلا ركملا
 ( هللا امأفطأ برحلت اران اودقوأ الك ) ةيآو ( دوبي وه كئلوأ ركمو ) ةبآو
 رظنياق ) هيا] ةدودرم هياع ججح اباك ( اوداظ اب ةيواخ مهتويب كلتف ) ةبآو

 ىلع مهترصنو مهتالاوم ىف نيكرشملا عم اذه دمحأ نب دمحأ ركم ناك فيك لقاعلا
 فئاوط نع هللا افطأ لمَو هدايأوأ هللا هدسفأ ل ه هرخآ ىلإ هرمأ لوأ نم نييلسملا
 نئارق تفك دقو انيلع هب جتح امف اننيب ىضقي لاوحألا دهاشو . هران نيدلسملا
 ش ١ , لاح لكب ةدابشلا نع لاوحألا
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 فيس لس نمو اهيف عقو هيخال ارثي رفح نم هلوق لاوثملا اذه ىلع ىرحجيو
 فيسب هلتقو ةرفحلا هذه ىف ههوقو سانلل ربظ دقو هيلع ةح وهف هب لتق ىغبلا

 . هيلظو هنعب

 باب نم وبف لاونملا اذه ريخآ ىلإ عدتبم عرتنم ثدحي ند ىلإ وأ هلوق امأو
 نامإلا لماكلا نمؤملاو ريقحتلاو ءازهتسالاو حيرصتلاوضيرعالاو مذلاو انل متشلا
 ذإ هل عرششلا هحابأ ولو لوقلا شف- نم هل ليقام لدع هسفنل رصتنيال هللا فرامل

 . ىنغيو نمسيألو ىنعي الام هرك ذل ضرعتلا

 هرخآ ىف ذاعتسا هتظأ نكل هيئعيالام هكرت ءرملا مالسإ نسح نم ثيدحلا ىفو
 هنم هللا هظمي ملاع لبجلاب لبجلا نمو لهجلا نم انذاعأو انمصءو هللا انافاع هلوقب

 . .  اولاق مهنكل لبجلاب لبجلا نم اهلك اهتاوخأو ةقيثولا هذبف
 ىردت ال كنأي ىردت ال كئأو 2 ىردتال كنأ ءايشآلا بجعأن مو

 لجوزع هللاب لبجلا نع أشنام الإ لمقام عيمج ىف وه لعفي ملو اياك ايف سيلق
 ايندلا دورغب لبجلاو ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةئسب ؛لبجلاو . هباتكب لبجلاو
 مايالا ثداوحو رهدلا بئاوش لبجلاو كلذ وحنو لاملاو ليخلا ةرثكب لبجلاو

 الابج برق لماج هنكل . اذكه انعم هرمأ نك ام بكرملا لهجلا الواو

 ةباف ف وبف ةلبج السرو لبجأ ايلعم ذختاو عيمجلا نم لبجأ الهاج بتكنساو
 هفيرحتو هيلع ةجح وه امل هداربإ كلذ دهاشو اهنع فلختالو اهنم جرش ام لبجلا

 لب ازئاج مرحمنا هذاختاو لسو هيلع هللا ىلص هيدت ةنسو لجو زع هللا باتكل

 قئاقحلا نم اهيف ام ليصحتو قئاثولا هذه ةيوجأ ىف رظناف ابجاو همعزو لوق ىف

 كثيدحلافو لالض هاوسامو ةيشخلا ثروأام ملحلاف : هل وقنأر بظيو كلذ كل حضتي

 ناك نإ و سيلت ضحم م هملعب هتلا هعفني مل ملاع ةءايقلا موي اياذع سانلا دشأ و
 نأ ىلوألا انيف ضيرعنلا نم هيفام عم انيلع لالدتسالل.الع اذه نوكي نأ نكم
 : رعاشلا لاق ريصبلا له ركني ال ىعألا ذإ لمملا اذه ريغ نم ردصب

 ءاكذ هتبذك ليلد رديغب 2 ىسهسلا اهرك أ ببشلا نإلاق نمو

 رصب اذ سيل نم اهءوض ىربال نأ  ةعلاط سمشلاو ىحضلا سمش رضام

 هذعب ملام ةذاعتسا لطابلاب رارتغالا نمو عفنيال لع نم هقلاب دوعُي هلوق نإو

 علا نم ةذاعإلا بلط نأ ملعي وهو اهيف عقو هيل ارب رفح نم نكلو هنم هللا



 مل لاس سس

 هنم لصح ل وهو هنم ليلق لقأ لوصح وأ هل وصح دعب روصتي امن عفني ال ىذلا
 راج لطاببو مملاومأو هيلع مهييذاكأو نيكرششملا راغك لطابب رتغا امإو هل ”ىش

 وهنمنوكي فيكىرعش تيلف هيفعقوأبف حقو تح الابخ هولأتال ىلاهتث اطب نم هتامس
 جرخم ام قوف دورغ روصتي له ىرغ ىريغو ىرفصأو ىضيبأ لوقيو اذكه

 سيئر هاطعأ امبوه امسالو رورغ امهقوف ةضفلاو بهذلا لهو هنيد ةقبر نم هرملا

 . هءايلوأو هءايحأ ىداعو هللا ءادعأ ىلاوق هرغق هيمذ رافكلا

 ددعو رخأو مدق ام اهريغك ىبف دروأ ىتلا ثيداحألاو تايآلا ةيقب امأو
 قخضال نيب هيلع اهتلالد هجوو اهب بطاخي نأب قحالا وهو هيلإ ةدودرم هيلع اججح
 قرخ ىرأ عم هيلع عم مارح ىلإ لسم رعدي فيك هقا ناحبسايف هلوق امأو
 نم وعدي فيك هللا ناحبساي لاقي نأ هيار+ رانلاب هيلع دعوتم مارح عامجإلا
 نإو نيملسملا'نم هعم نم هيل] وعديف رفك هنأ ىلع عمج رفك ىلإ مالسإلا ىعدي
 مرحي ىلإ ناعإلا ىعدي نم وهدي فيك وأ مريفكت هيفام ىلإ مههرك أاوبيحي مل
 مالسإلا ىعدي نم وعدي فيك وأ ارمتسم انيد هلعجمو ٠ هب بهذمتيو هيلع عم
 ىلع نوقبيف مرمُتب طيحأ ام دعب نيكرشملا كرت ىلإ دابجلاب نيمئاقلا مالسإلا لمأ

 امإ ةسماخلا ةقيثولا ىف, هلوق نع هل هسفنب تاوج وهو مهكرش نم هيلع اوناك ام
 هرخآ ىلإ دالبلا كلت نع لحرت نأ امإو كيلع بجاولا وه امكانتعيب تحت لرعدلا
 مامإلا علخ نإف هلوق اءأو مارح هيلإ نينمؤملا عيمجو نحت انوعدي ام عيرجو اذه
 ةسماخلا هتقيثو نع هل باوج وهو اضيأ هريغك هيلع ةجح وبف اعامج] مارح هسفن

 نيلسدل الو انيبم اناطلس كيلع هقا لعحت الف وق امأو كلذ نايب ىأيسو اباك
 نيياسلل و هيلع انيبم اناطأس هلل لعج ىذلا وه هنآل هيلإ ةدودرم ةجح وبف البس

 نيذلا اهمأي ) ىلاعت لاق دق. نينمؤملا نود نم رافكلاا ىلاوف هيلا البس نيساحلا
 مكيلع هلل !واعجت نأ نوديرتأ نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا اوذختت ال اونمآ

 نم نيكرشملا ىمح نمو ( مينم هنإف متم موتي نمد ) ىلاعت لاقو ( ائيبم اناطلس
 اليبس هيلا مهمالسإو مهئامي] ىف نيق داصلا نيدلنسلل لعج هنأ كش الف نيئمؤملا نود
 : رهاشلا تببل ةقيثولا هذه ىف هدارب] هيلع قدصيف وه لعف امع اناث ءارأو

 مظع تلمف اذإ كييلع رط هلم ىقأتو قلخ نع هنت ال
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 هل دجو ام هل ليوأتلاو للاب نظلا ناسحإب مكي هنا لوسر سأل هلوق امأو
 ءوسو نءللاو متشلا نم اهتاوخأو ةقيثولا هذه ىفام عم رظنيف هيلع ةجح وبق جرخم

 هقئاثو ىف رثثن هنآآل «هلاقل اذه ريغ لعي ناك ول نكلو ىمالا اذمل كرت ربظي نظلا
 ةيروزلا بئاعملا نم ددعو ةرامآلا هسفن هتريضحتسا ام ةيبذكلا بلاثملا نم انيلإ

 . هراثأ ام ةيفذقلا

 كلم ىف نكيلف ترك ضرأ عيبجىلع ءاليتسالا نم تركذام امأو هلوفامأو
 هنم هقئاثو ىف رشكأ مالكلا اذهف . انتعيب تحت نولخاد نغاي ضرأو اهلج نأ

 اهوخدو كش الب رفك ترك ضرأف اسأر بذكلا نمو الصأ لاحلا نم وهو

 مصيال هال هيف ةدئافالهيف مالكلاو عماس نذأ هليقتالىذلابذكلا نم هتعبب تحت

 نأ هؤامداف خرص رفكو مانصأ ةدابعو كرش ضرأ ىه ذإ لاق ام قدص لقع ىف
 : ىهاششلا لاق امطق ةلطاب امهاتلكو هومياي خس لهأ نأ هئاعدا لثم تعبب تحت اهلطأ

 ليلد ىلإ راهلا جاتحا اذإ ءىش ناهذآلا ف حمصي سيلو

 ةبوجأ ىف ليغملا مالكل هركذو كيلإ مهتومدل ضرعتت نأ كل زوحي ال هلوقو

 حلاصم ىف اعرب ريمأ اهلهأل دالي ىقاثلا هظفل ليغملا مالك نآل هيلع ةجح وبف ايكسأ

 آريمأ نكيمل هتعيب تحت اهلهأ نأ ممذ ىلا ضرألا هذهو ؛ه رخآ ىلإ مايدو مهنيد

 ىجح هيلق ىف دادؤب هينمت لاز اه هسفن ىف كلذ ىنمت نوكي نأ الإ مبللا الصأ ميلع

 مالك ىف مهنيد ملاصمل هتامارف مييلع ريمأ هنأ ضرف ىلعو دساف لييخت وهو ناكهنظ

 مهمانسأ ةدابعو مرقتك ىلع مهكرت الإ حالصإلا نم مهتح ىف هنم عقي مل ليغما
 اذه نوكنت نأ نكمي لبف دابعلاو دالبلل مهبلظو نيدلسلل مهلتقو مهتيغاوطل ميحتذو

 ميني سيل و فيك اسح مودعملا مهيد نع الصفن طقف مايد اصم ىف مل ةأعا م

 هب اورفظ نإ هيبسو هلتقو مهب رفظ نإ مهبسو مبلتق الإ اذه دمحأ نب دمحأ نيبو

 نيملسم موق ىف وه ام] هب حتحا ىذلا ىليغملا مالكف بالكلا حبف نم ءامسلا دعبأ ام

 هظفلو مالكلا لوأ هلوق ليلي ممديغ ىف ال هماكحأ مهاع ىرحت لسم ريمأ مل

 « مانقأ ةثالث دالبلا نأ باوجلا لصاسو ىدوف نب هللا دبعل ناطإسلا ءايض ىف اك

 كتعاط تحن لوخدلاو , كتميابم ىلإ مربجاف ريمأ ابلهأل سيل ةيئاس دالب لوألا
 . المه اونوكي نأ نيلسلل لحال هنآل تعطتسا ام هيلع مربجاف كفذ اربأ نإف
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 اذه ىف ناكمإلا .بسح مايندو مهنيد حلاصم ىف مامرب ريمأ مهل دالب ىلاثلا

 نأ دحأل لحب الو هتعاط نم هدي عزني نأ مهم دل لعأل ءالؤهو نامزلا

 قو هلوسرو هللا ةعاط ىلع مادام هريغ نم - ىلوأ هنآل هتيعر ىف ةعذاني

 ريمأ مل دالي كلاثلا امهنم ريخآلا اولتقاذ نيتفيلخل عييوي اذإ ىراخبلا ميح ص

 حالصإلا مدعو داسفلابو لظلاي و سكملا ذخأب تفصو نيذلا ءاسمألا ءالؤه نم

 ًاريمأ مهيلع ميقت قحميلع ةرضمريغ نم نيبلسملا نع هيلظ ليزت نأ تعطتسا نإف

 ريدك لنقو مهنا وعأو ةيلظلا نم ريثك لثقو لائقلا لإ كلذ ىدأ نإو لعفاف الداع

 مكلاانق ناك اذإ ديهش ريخ مكنم لتق نمو .لينق رش مهنم لتق نم نآل كناوعأ نم

 اذبف دالبلاو كلملاو لاملا ىلعالىأ ملاظلا ىلع مولظملا رصن و لطابلا ىلع قحلا رصنلا

 نيذلا رافكلا ىف دابجلا نم ىلوأ نيبداحلا فو نيملاظلا ءامآلا ءالؤه ىف دابجلا

 نوموصيو نواصي اوئاكو لو مهاوعأو ةبلظلا لتق ركنملا نم سياو لاق مث تفصو
 ءاراك وأ نيطالس هل دلب ىف ناك اذإ امأو قملا رصنل ناك اذإ نوجعو نوكذيو
 ناهربو هلوق ةقيقح ىف رظناف هتنعأ نإ لظلا ليذيو لدملا مقي هنأ موضعي معزأ

 لاوحالا هونت عم لاوقالا نسح رتغيالو لاقملا ناسل نم قدصأ لاحلاناسلف همعز

 ملنإو نيدلسلل ةعفنم هيف ام ىلع هنعأف همعزب تقثو نإف لافطألاو ءايبغآلا الإ
 نم هللا متنذي دقف مباك نيملاظلا عدو كل ىتبني ام كسفنل لدعاو هنعت الف هب قثت

 لكأ نم هوحتو نكملا للح هنأ تيث نمو  امييلك نم متنقي مثملاظلاي ملاظلا
 هميسقت نأ ىف لقاع كشي الف همالك نم دارملا ىهتنا رفاكف لطايل اب سانلا لاومأ

 نغابو ترك ضرأو « رفكلا دالبل ال مالسإلا داليل وه امنإ هذه دالبال اذه

 انهانيب امن]و نغاب ضرأ ىلع مالكلا ىقأيسو لاك ايإ لسم مح اهيلع ضم مل انلبق

 رخآ ىلإ ةمومسم ءايلواآلا مومل نإف هلوق امأو-طقف هيلع ةجح ىليغملا مالك نأ

 ىرعش تيلامو ؛ بذكلا شحم هدعب رك ذامو هيلإ ةدودرم هيلع ةجحح رهف همالك

  ذاختاىلع لمتشاو نيئمؤملا هتلاءايل وأ ةدناعم ىلع لمع نمدب جتحو اذهلوقي فيك

 ليهس نع دصيا نامإلاو رفكلا نيب اليبس ذختاو ءايلوأ هللا ءادعأ نم نيكرشملا
 . ليكولا معنو هللا انيسح هللا الإ“لإال لهأ نم هعم نم راصب أ ىمعيو هللا

 ىرودج رييك :اهيف سياق دنسنس قئاثو نم ىلوألا ىهو ةثلاثلا هتقيثو امأو



 سالم

 لاق ثيح هتميب ىف اباهأ نإ و دنسفس انل وخدم انلاتق ىلع لالدتساي اهيف هوم هنأ الإ

 هلوق ىلإ انايار رئاس نم مهنأو ان وعباب مهنأ كخلب امدعب دنسنس تالح كنأ انس

 ةجح ءاوهآلا لهأ كذختا ليطايألا ءايحأو ليعافألا نم اذه لدم ىلإ ترص نإق

 ( ةمايقلا موب ةلماك مهرازوأ اوامحيل ) ىلاعت هلوقل اباصم ريصتو هلوق ىلإ كلذ ىف
 ثيدحو « ابظقيأ نم نوملم ةمئان ةنتفلا هلوق عت تنآو هلوقب كلذ ىثغو ةيآلا

 , ًارافك ىدعب اوعجرت ال١ ثيدحو ب .خ] ءامب يسب نايلسملا هجاوت اذإ د

 نود هل انضرعت انأبو هرخآ ىلإ ءرفك هلاتأو قرسف مسملا بسد هلوقو ثيدحلا

 ْذإ انتب ىف مو نغاب لهأ نود انضرعت دقف لاق ثيح هتعيب ىف مو نغاي لهأ

 5 هريغو ركب نينص مهسوؤرم ىلإ راتخلا موس ر نم انتعيب تم نولخاد مبلك

 نم هللا ءادعأ نيدصاق دئسنس ةئيدم ىف انلزن انأبو همالك رخآ ىلإ دحأ لك هيلعي

 مهنا لاتقلا الإ انني ”ىش الف دعب هل مبكرتلو مهنع عجرت ل نإ اننأو غس لهأ

 هللا ىلإ اوباتو ماتصالا اورسسكو اويلسأ نآلاو لاق ثيح هئم اوراصو هل اودلسأ

 ثالث ركذام عومجنم جرختف كلذب كيلعنل باتكلا اذه كيل] انيتكو انوعيابو

 قابو غس ةلئسم ةثلاألاو نغاب ةلئسم ةيناثلاو دنس لهأ ةلئسم ىلوآلا لئاس»

 . هتحت لئاطال ةقيئولا

 هاطعأ نأ ةرهاظ ةلْئسم ىبهف دئسنس انلوخد ةلئسم ىهو لوألا ةلئسملا امأ

 ائيلإ شووجلا زيرجت اذه دمحأ نب درحأل سيلا ىمأ هايإ انلوخد ىف سيلو القع هللا

 ًارفاك انلبق ناكو آرفاك هاندجو ةنيدملا هذه سيئر نآل انيلع نيكرشملا ةرهاظم الو

 ىرعد لع صخألا دلبللو نم ال م معألا دليلا سيئرل كلاو هلثم رفاك تحت.

 ىدوف نب نايثع خسيشلا لاق غس ضرأ نم ةجارخ] ىف اضيأ اذه دمحأ نب دحأ

 رخآآ عضوم ىف لاقو ىبهتنا هئاطلس مح دابلا كحو ةرجحلابوجو نايب باتك ىف

 نإو مالسإ دلب دلبلا- ناك السم ناك نإ فالخ الب هئاطاس كح دلبلا كح هئم

 ديعسس نب دمحأ لاق كل ذك هريغ ىلإ هنم دارفلا بحي رفكدلب دليلا ناك !رقاك ناك

 قي الف ناطلسلا مكح وه دلبلل محلا ناك اذإف ىهتنا لاكإلا لاك رصتخم ف

 نأ ىف ضرألا هذه دماش لفاع كششي الو ةئيدملا هذه ىف انلود بوجو

 خس ناطلس اف لعفي همكح ابلع ضام غس ندم نم ةنيدم ةئيدملا هذه
 ةنعبب تحت تااك ولو الصأ غس نم ىبف هارق ةلمج ىف لمفي ام



 كا 1

 م هتعيب تحت امنأ ليف اذك ابعم هرمأ ناك ام اذه دحأ نن دمحأ

 هذهم اذه دمحأ نب دمحأ لسر انتءاجو اهانلخد املو رفاك اهيئرو اهانلخد دقف لاق

 ىتح اهانجرخأف هراد ىف تناكو هللا نود نم دبعي ناك ىلا همانصأ مانيرأ ةقيئولا

 لهأ نم اوسبل ابلهأ نأ اذه دمجحأ نب دحأ ىرعد ىلعف نورضاحلا سانلا اهآر

 اضيأ رافك مهف هلهأ تحت خس نم ابنأ لعو اذكع ابلهأ لاحو اهانلغد دقق غس

 هءاعدا نأ عما ذه نيرمآلا الك ىلع اهايإ انل وخد نم لجو رع هللا مح ىف عنام الف

 ةنئيدم نوكف نأ نكمال هناآآل ةداعلاو عرشلا هبذك ضحع بذك هتعبب تحت مينأ

 نيلسلل اهنإ اهيف لاقي ةروكذملا ةسيبلاو ةعيبلا كلت ماكحأ ابلع ىرحتال ةعبب ىف

 دليلا ناطلس كرشملا :كح الإ اهيلع ىرحي ال نيكرشملا طسو ىف ةروكذملا ةئيدملاو

 ووصتيالف ةدحاو ةئيدم ىلع اعم رفمكلا محو مالسإلا مح نايرج نك فيكف

 وه له اهلهأ هيلع ام قيقحت دعب الإ اذه دمحأ نب دمحأ ةعبب تحت ةئيدملا هذه نأ

 هنم لوسر اهلخد الو هسفنب ةنيدملا هذه لخدي مل وهو فيك رفك وأ مالسإ
 ىلعز اولئاقو ابلهأ ىفأ اهيف لوخدلا هشيج وأ وه مار ايلكو هيلإ] بسني نممالو

 غس نم مهنأ ىلعو اذه دمحأ نب دحأ ىوعد ىلع بجاو ابق انلوخد نإق لك

 مالسإلا نوعدي مهنأل مالسإلا لامعأب كريشلا لامعأ مهطيلختو اقلطم اهلهأ رفكل
 بوجو ىف ءافخ الف اذكم هلاح ناك نمو « العف كرشلا لامعأ نولمعيو اظفل

 لوضأ ىف حاورألا حابصمو ايكسأ ةيوجأ قف ٠ كش الب رفاك .هنأل هلاتق

 شعب نومظعيو مالسإلا نوعدي موق رع هياوج ىف ليغملا امهالك حالفلا
 .فنرونيعتسيو اهدنع هقدصلاو حيذلاب راجحالاو راجشألا ضعب و نكامألا
 . ةرحسلاو ةنبكلاب

 . فانصأ ةثالث رافكلا نال لاق كش الب رفاك اذنكم هتلاح تناك نم نإ

 ثرو نم مثوحنو سوجلاو ىراصتلاك ةلاصالاب خرص رفاكو ه نم : لوألا
 . هثابآ نع عرصلا رفكلا

 هنأ حرصو ًارهاظ ًادادترا مالسإلا نيد نع ديرأ مث السم ناك نم : ىناثلا

 . رفكلا نيد نم هريف ىف لخدو مالسإلا نيد نع جرخ

 ردسي ال ام هئم ردم هنأ لجال هرفكب انمكحو لسم هنأ معزب نم : ثلاثلا

 . ىهتنا هتعامجو لع نس نع مركذ ا رفاك نم الإ رهاظلا ىف



 : ةثالث رومأ نم ىمأب ريفكتلا نوكب امنإ اذه لبق : لاقو

 . عاملا راكنإك آرفك هداقتعا سفن نوكيام : لوألا

 لثم هسفن ىف ًارغك نكي ملنإو رفاك نم الإ عمتي الام رودص : ىتاثلا

 «ىنزلاو « لتقلاو ؛نيدلا ضئارف كرتو « لارمآلا بصغو ء ىذا برشلالحتسا

 . نآرقلا نم ءىش دحجو « لسرلاب فافختسالاو ؛ ناثرآلا ةدابعو

 فالخلا هيف لهاج نم الإ ردصي ال هنأ لعي الوق لوقي نأ : كالا

 هتهامجو لع نس لاح نم هومتركذ ىذلا نأ نيبت كلذ متلع اذإو : لاق نأ ىلإ
 لمعنم كلذكو ءرفاك ورف مث نك ذ 5 هيف مالا ناك نإف « كشالب رذكلا لع لع

 . هنم دارملا ىبهتل ا كلذ نم لقأ وه امب ريغكشلا بحي لب . هلمع لثع

 مح ىف عبارلا لمفلا ف ناوخإلا جارس ىف ىدوق نب نايثع خسيشلا لاقو ٠
 لامعأب اهنوطلخم مهنكل مالسإلا لامعأ نولمعيوو ةدابشلا ةملكب نوهوفي ماوقأ
 عم مالسإلا ذإ اعامجإ رافك منال اعامجإ بجاو ءالؤم داهج نإ : رنكلا

 . ىبنا رتعم ريغ كرشلا

 اراسرأ مهنأ ىلع امأو « اولهأ نذإريغب ةنيدملا هذه انلخد انأ ماسل ىلع هك ١ذهو

 ريغال غس لهأ نم مهنأ مهلك سانلا قيقحت عم ةعببلا تحت لوخدلاو ةيوتلاب انيل

 . مالك الف
 ءانيحإو نافلا ةراثإ ف ذخآلاو ةقيئولا هذه ف هلوق نأ" اذه دعب _هظبف

 اوثيعيأ نييلسملا زيهجت نم ربكأ ةنتف هراثإ الف هسفنن ىف هيلع ةجح ليطابالا

 ءاقي بلط نم رف وأ ليطاباللل ءايحإ الو نيلسملا نم مهتاوخإ لاتق ىلع نيكرشملا
 . كرشلا ليطابألاف « راه فرج افشىلع تيقب و اهرمثب طيحأ ام دعب كرشلا ةلرد

 : هلوق ىثو ركذ ىلا ةيآلاب هركذ ىف همكو هرحن ىف همبس در رهظي مث

 نم هعبت نم لضأ هنأ ءافخ الف . ةبآلا « ةمايقلا موي ةلماك مراذوأ اولمحيل ,

 قاضيأ كلذكو ءاعم ةيورخآلاو ةيويندلا رانلا مهدروأ ىتح لع ريخب نيلسملا
 1 . لبق انيب م ام جتحا ىلا ثيداحألا :

 تاك ذنم ضرألا هذه نأ اهنابف ؛ نغاي ةلأسع ىعو ةيئاثلا ةلأسملا امأو

 ٍ : ماسقأ ةثالث ىلع



 هسا إل

 . هللا نود نم مانصألا نودبعي نوكرشم رافك ةربانب : لوألا

 تامرحما نولتسيو سوكملا نوذخأيو قرطلا نوعطقي نويراح : ىناثلاو

 تحت اوسيلو هللا الإ هلإ ال نولوةي مهو اعم نيبلسملا نمو نيكرشملا نم نوذخأبو

 . اهف انل وخد مايأ ىلإ اهوئدكس ذئم هتعبب

 ةرباثبلا نم نيكرشملا ىدنأب ىراسأ نوفعضتسم نودلسم لئابق : كاثلاو»

 رثكألا كملا نأ ىعار نف « فانصآلا هذهل ةعماج اذكع ضرأ ىهو مديغو

 اضيأ محلات هيلع بجو دلبلا سيئرل محلا نأ ىعار نمو « مهلك مملاتق هيلع بجو

 اذه ىلعو « مالسإلا ىعدي اضدحأب قلعتم وأ برام وأ حييرص رفاك امإ هنآل

 « دحأ لعالو ذئمايأ ائيلع اهلهأ داهج بوجو ىن الف اهاندجو فحصولا

 : ىلاعت لاق « نيبلسملا عيمج ىلع هلاتق بوجو رهاظف حيرصلا رفاكلا امأو

 كرشاا مادام بوجولال ىماآلاو . ةيآلا « ةقاك كن ولتاقي اكةفاك سكرشملا اولتاقو ,

 قت ىأ ءانعم ( ةنتف نوكنتال ىتح ممولئاقو) ىلاعت هلوق ىف نورسفملا لاق ًادوجوم
 كرادمو ريذملا جارسلاو نزاخلا ريسفتو نيلالجلا ريسفت ىف اذك كرش دج وال

 هيلع لديو ليوأتلا ءايضو زيربإلا بهذلاو ىواضيبلا ريسفتو قسنلا ليزنتلا

 اهراذوأ برحلا عضت ىتح هلوق ىفو هلل هلك نيدلا نوكيو هلوق ىف ةيآلا قوطنم
 . ملاسم وأ ملسم الإ دجوبال ىتح اهانعم نأ ىلع اوعمجأ دقف

 اًضيأ قي الف براحما امأو ةعاسلا مايق ىلإ ىتمأ ىف ضام داهجلا ثيدحلا ىفو

 , هب فيكف رفكلا لاعفأ نع هيلخت عم ةبارحلا درجمب اضيأ هدحو هلاتت بوجو

 ىلع لتاقيو رفكلا لاعفأ هلعفل رفاك هنأ ىلع لتاقيف هيف ذّيتيح اعم اعمتجا اذإ

 . نييلسملا نع قرطلا هعطقل براحم هنأ

 . ىهتن ا قافتاب مهلاتق ذوحجيو ىعرفلا هرصتخم ىف بجاحلا نى لاق

 طقسيالو رهاوجلا هباتك ىف ساش نبا نع رصتخلا ىلع ىروبجالا حرش ىفو
 نبا لاقو : لاق نأ ىلإ ممأ ملاتت نأل نيصصلتملا نم قيرطلا ف فوخلاب دابجلا

 مثدرض لاصتال ىأ مورلا نم دابجلاب ق-أ لبسلا نوفيخم قيرطلا ةعطقو نابعش
 ش . ىبنا ايلاق رافكلا نود

 لع نانيلا ةيشاح ىفو هلثم نايعش نبأ نع ةلاسرلا يش ىف ىجأت نبا لقنو



 بل 4# حا

 مظعأ نم ةيبتعلا فو دابج نيب راحلا داهجج ةنودملا فو حيضوتلا نع ىناقررلا قابلا دبع
 ىلإ بحأ مدابج قيرطلا اوعطق بارعأ ىف هلا همحر كلامو ًارجأ هلضفأو دابجلا '

 4 90 دابج نم

 نيب راحل داهج نأىلإ نابعش نأ بهذر الئاق رصتخلا لع 0 ريبك ىف هلثمو

 رهاظو لاق هوحن كلام نع ببشأ لقنو ةيبتعلا ىف هوحنو رافكلا دابج نم لضفأ

 . ىهتنا رافكلا لاتق نيبو مملانق نيب قرفال هنأ بهذملا لمآ مالك

 ناكمإلا عم عيملا دس بجوو ةبج مأ ىف دابجلا نكيلو ريمآلا عوج فو

 فخأ باكترا ةد.عات ىلع مهتع مرطخ دتقي نأ الإ نيب راحملا ىلع مدقو
 . ىهن ا نيدرضلا

 ريثكلاو ل تيليف ةبارحلا دح امأ . قابلا دبع ىلع نائبلا ةيشاح ىفو
 .فناإو ءاوس ريثك وأ ليلق نم لاملا نم ذغأ ايف براحلا مكحو ةنودملا ىف لاق

 ايش ذخأي مل نإو ةفاخإلا درجمب اهمكح تيثي لب يور ناتذ عيد نم لقأ ناك
 اذه لصأو همالك ىبهتا ,قط رظنا ةفاخإ لصحت مل نإو كلذأ جورخلا درجع لب

 . رصتخلا حرش ىلع هتيشاح ىف مامإلا ئطصم خسيشلا مالكلا

 لو هئاكم ذخأ نإ اذكو : امفف ةئودملا بهذم هلك اذهو هرخآ ىف لاقو

 . ىهنا فخ

 ءالؤبك مرحلا هلالحتسال رفاك هنأ ىلع امأف طقف لسم براحم هنأ ىلع هلك اذهو
 : هوجو عم نغاب لهألل انلانق هجو ءانمدقامو اذبف مالك الف نغاب ىف نيذلا نيبراحما

 اهمومع اهحاص ىعدي مالسإ ةعيب لقاع نهذ ىف حصت فيك ىرعش تيلايف ريخأ
 ءانإ ملاك الإ ىعدملا اذه كح نم ابلهأ ىلع ىرجام مظع لظو ممص رفك داليل

 دقو فيك بجعلا هللاو اذه مهايإ هلتقو لا ومآلا ضعبل هل مهئافعض ةارادمو
 . ىريصربلا لأق

 ءايعد] اه ئانأ تانيب اهيلع 0 ومشي ملام ىراعدلاو

 قكسيف هايإ مهتعياب٠و 4 غس لهأ رافكة بوت ةلئسم ىمو ةثلاثلا ةلثسملا امأو
 هذه باوجو أمهريخ مدقتملا نيتقيث ولا تاوجو ابلبق نيتلثملا باوجو ابءاوج ىف

 ىلا هتقيثو ىف ناملس مهافلأ هخيشو اذه دحأ نب دحأ انيلإ هب بتك ام ةقيثولا

 8 انذيلت تيأر لأ خيدلا امأ لها هعياوتو هلل دحلا دعب اهظفلاو مس ىف تمدق
 سيل نينو نفاب ءاك نيدص ىف لاقيام عيمج نأ ىلع هب لدتسام نأ دحأ نبا



 مل “ءاسس

 ىعدأ نمو ؛ نايعلاكر د ا!سيلو كيلإ شوبجلا لاسرإ ذاوج لع الملد هنم ءىثش

 لجال وأ نينص ىف لاقي ام لجل كيل] شويجلا لاسرإ زاوج ىلع اليلد هل نأ

 ليلدلا كاذب ىتأيلف خسف لاقياملجأل وأترك ق وأن غاب وأ دنسنس ىفلاقيام
 ةسنلا ماسقألا هذه نم دحاو بيسب كيل] شوبجلا لاسرإ زاوجل الو رأ ف

 . ةقيثولا هذه نم اددارم ىهثا افيعض الوق ولو

 : هصن ام ةقيثولا هذه تحت اذه دحأ نب دمحأ بتكو

 ْ نينمؤملا ريمأ نب دمحأ نايلس خييشلا ذيبلت نم مارك لاو مالسااف : دعب امأ ر

 ةوارب نأ معا : هل ل05 ديمس نب رمح خييشلا ىلإ دمع نب دمحأ خيشلا نب دمحأ

 قحلاو اذه دمحأ نب دمحأ هتك ام ىببتا . مالسلاو قوارب ىف هذه ىخيش

 . ءادعألا هب تدبش ام

 58 انيلإ نرهجوملا هلسر ائيلع اهب مدق ىلا ىهو ةعبارلا هتقيثو امأو

 نم لوقةئم اهف هب لدتا ام لصاحو « هيلع ججحلا ركأ ابسفنب ىهف دنسنس ىف

 هحرش ىف قاقللا ميهاربإ] مالكو ىدوق نب نايثع خيشلا ناوخإلا جارس باتك

 0 ل وديغ هن هلقث سم قحو قدص مالك و هو ديرملا ةدمع
 : . هيلع ةجح وه لب « هنم ءىش ىف ةجح اذه دحأ

 اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ , : ثيدح ةقيثولا ىف هب لدتسا امو

 صن سانلا لتاقأ نأ ترمأ هلوق نآل هيلع ةجح وهو . ثيدحلا «دهللا الا هلإ ال

 هل ىذلا وه ةداهشلا ىلا راكلا أجلأ ىت لتاق ىذلا رسكلاب لتاقملا نأ ىف ميرص

 ملاومأ و مهءامد ىنم اودصع هلوقو ء اه رك ةدابشأا ىلا رطضملا رفاكلا عم مالكلا

 هسفنب هلاذق نع ىهتي ىذلا وه هلئاق ىذلا نإف لسأ اذا رفاكلا نأ ىلع صن

 , ىبهنيو هللعب المأع الاء ناك اذا لسو هيلع هقلا ىلص هلوسزو ىلاعت هلل سأ لاثتمال

 ىتح مثواتاقو ) : هلوق ىف تاد ىتاا هلاتق ذاوج ةياغ لتاقملا غلب اذا هلانق نع هتيعر

 انك .ام لعقو ةبلغلا لوصح دعب الا نكمب الو ىنأتي ال كلذو « ( ةنتف نوكت ال
 دالب ةذعاق 0 ا ءادتقا هلعفن هلل دنْلاو هيلع

 مادعإو مهناثوأو مومائصأ ريبكو موهترضح موايطابال الاطبإو ءالعتسا رفكلا

 ةمتف نوكت ع تافرصتلا عنيمج ىف هدحو هلل مدايفتاو ًارثأ و أئيِع اهعيمج



 دسم

 هيلع هللا لص هلا لوسر نأ رمع نبا نع ناخيشلا ىودو . ( هلل هلك نيدللا نوكيو

 :لوقيو هدي دوءب اهنعطي لعجل اهنص نوتسو ةئامالث تيبلا ل وحو الكم لخد سو
 ريمضو ىاثلا ةزمهو سانلا لتاقأ نأ ترمأ ريمضو ( لطابلا قهذو قحلا ءاج )

 ثيدحلاو « مٍلكتم رئامض ىه ذا دحأ ىلع اهلثالد نع ال نم رورجلا ىنم اومصع

 نييبنجألا نم اتق ىلوت ىذلا ريغ نأ ىلع لدي ام ثيدحلا ىف سيلو همومع ىلع
 مالكلا عجرم نوكي نأ ىرحأف ميلتاق ىذلا نيبو مهنيي ةملك ىلوتي نأ نيدمبألا
 ريدقت وهو هللا ىلا اوباتو ةدابشلا ةملكب اورقأ مهنأ ملست ىلع هلك اذهو هيلا

 كيرحتو مه رئارس نع ثحبلا مرحيو هلوق اضيأ هب لدتسا امبو . الصأ عقي مل دساف

 نم ىلع هجوتي امنا كلذ نآل دراب ديدح ىف برضو ةضحاد ةجحح وهو مهدئاقع

 عرف .ىثلا لع مكحلاو اهلبق مالسإلاب مهفاصتاو ًارهاظ اهتمص دعب مهدئانتع كرح
 الصأ ةرهاظلا مالسإلا تافصنم ةغص لفأب ذئمايأ اوفصتي مل وهو فيك هروصت
 هبحاص مد مصعي ىذلا ىرهاظلا مهمالسسا بلط نم فاع امنا اذه دمحأ نب ديحأو

 ةدودرم ةجح هريغو ىناقللا مالك ةيقبو طقف مهتياب] روهظ ةهارك لجأل هلامو
 نيكرشملا ءامد ةمصع مالسإلا ىعدي نم بلطي فيكح هللا ناحبس ايو هلإ

 مهلاومأو نييلملاءامد حيبيو ردهو كثيداحألاب انتحر مهضارعأو مهحلاومأو

 نم نيلسملا نم دحأو جارخ] درو دقو« ءىث الو بجوم ريغ نم مهضارعأو

 عسيمج نيب لع دقو ؛ بجعلا هللاو اذه هيف رفاك فلأ لاخد] نم مظعأ مالسإلا

 ىف لدي ىتح عامجإلاب هلامو هضرعو رفاكلا مد ةدصع مدع نيباسملا فئاوط

 ىلا سفنلا لق هقلاب كرشلا دعب رئابكلا ربكأ نأ ىلع الك اوعمجأ اك مالسإلا
 : ىلاعت لاق هنكلو ربظأ ملسملا ضرعو لام ةمرحو ء قلاب الا هللا مرح
 . مظعلا ىلحلا هللاب الا ةوق الو لوح ال ( مهلمع ةمأ لكل انيذ كلذكو )

 : هشيج طالتخا دعب انيلع تمدقو انيل] هجو ىلا ىبف : ةسماخلا ةقيثولا امأو
 هزيهجي دعبو دانس ىف نحنو رحبلا ءىطاش ىلع نيقفتم مهتماإو نيكرشملا شيحن

 كلذ ىف ناكولو : ةكرلم مام نظ مايأ هيلع نحن ىتلا رحبلا ءىطاش ىلع انيل] هشويج
 ابف ام لصاحو اهرخآ ىف ركذ ام الإ نيكرشملا ىمأ نم ةيلاخ اهنإف « كله نيع

 ابمدهام دعب كرشلا ةدلب نعانعوجروأ « هتعبب تحتل وخدلاب انل هس امهدحأ نارمأ

 لبقت مل نإ انأب انايإ همالعإ امهناثو طقف اهتدعات الإ اهنم قبي ملو انيديأ ىلع هلل
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 اذإو هلوق ىف اذه حرصو « لانقلا الإ هنيبو اننيب سيلف نيمدقتملا نيرمألا دحأ

 وه 5 انتعيب تحت لوخدلا امإ ستلصخلا ىدحإ كسفنل رتخاف اذه ىاتك كاتأ

 . دالبلا ىف وأ دحاولا دلبلا ىف دحاولا ىصعلا ىف ددعتلا ذوحي ال ذِإ كيلع بجاولا

 كلت نع لحرت نأ 'مإو لاق نأ ىلا لاونملا اذه ىف همالك رخخآ ىلا اءاجإ ةبراقثملا

 ةدراو ثيداسأي ل.تسا مث ةئتفلا ةراثإ نم كب ىلوأ هنإف هللاءادعأىلا هجونتو دالبلا

 قيرفت ةدارإ نم هيلع تنأ ام ترتخا ناو لاق نأ ىلا نيدلسملا نيب نتفلا ىف

 هلوقب مدقتملا ثيدحلا ىف كلثم لاتقي لسو هيلع هللا لص هىمأ كيف انلثتما ةملكلا

 سو هيلع هللا ىلص دمج ةمأ نيب قرفي نأ ديرب وأ ةعاملا قراف هومتيأر نف )

 ىوه نع كلتاقث مل كانلتاق نإ اناف لاق نأ ىلا ثيدحلا ( هوائقاف نك نم انئاك

 نيتلخلا ىدح] لعفت ملنا كنأ معا مث لاق نأ ىلا انيبن ىمآل اءابقا كلتاققن امتاو انم

 رخآ ىلا هب لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ”ىمأ ىذا لاتقلا الا انني ىبيلف نيتروكذملا

 كيلا هبجوم اهلوأ هلوق لثم . هتحت لئاط ال ةةيثولا ءذه نم اذه ريغو ةمالك

 عامجإلاب مرح مالسإلا ةللك قير فت ةدارإ نم هيلع تنأ ام ىلع كءاقي نأب كمالعا

 نأ الو ىحالتت نأ ةقيثولا هذه نم مالكلا ىضتقم سيلو اهرخآ ىف هلوق هلثمو
 هياجأ ام هنع هباوج ىف كيف هتعيب تحت انلوخد بوجو هؤاعدا امأ خلا ىجابتت

 نم تسل كناآل كعيابأ ال هلوقب هباجأف ةعيبلا هنم بلط امل ىاكيلا دحأ هخش

 ىعم نم ىلع الو ىلع ىرجت نأ لبقأ ال هتلاو ال هلوقبو ملسو هيلع هللا ىلص دم ةمأ

 ماكحأ فيكف ديجلا دبع ىرتلا ناطلسلا الو نمحرلا دبع فيرشلا انالوم ماكحأ

 ىلع انيرتقا دق ) نيدتبملا نم انأ امو اذا تلاض دق دحأ نب دحأ ىنالفلا ىنادوسلا
 نأ الإ اهف دوعن نأ انل نوكي امو اهنم هتلا انيمن ذ] دعب تلم ىف اندع نإ ايذك هللا

 ' اييبح ىلاقيدصف الاو ىل آذيبلت الا كب ىضرأ الف انآ امأو هلوقبو (انبر هللا ءاشي
 ٠ بلاي كبع نبا رباني نم رافكلا مذ دقو كب ىدتتا فيكف ايبنجأ اودع وأ

 لماع ملاع ىلوب ىدتقا اما , ىبفتل انأ هاضرأ فيكف رافكلا هل هضري لق كلذ

 هنود راثلاف كماكحأ مازتلا امأو هلوفبو الف الاو ىدجو ىنأك بطق لماك

 هنس ىف ىواتفلا رداقلا دبع مامإلا تنك ولو هنوئشو توملاو هنوجشو راعلاو

 مكنأ ىرت امأ ىنم اذه ىف عمطت الف دمحأ نب دمحأ اي تنأو فيكف لعفأ مل هنفو
 لع ضرعت مل كنأ معا مث هلوقبو نامزلا اذه ىف نالفلا ريغ اوكلمت ل نآلا ىلإ
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 كل تي اب ةالابم ةلقو ةهافسو كنم ةحاقو نكلو ىنم كلذي اعمط كياكحأ
 امارتحا كئع تكسأق ك وصقم فالخ ضعيب كيم اءأف ىالمو ىالك نم كلذ

 . برعلا'كيلاعص ضعب لاق ام كل دنأو كدودجل

 مجع اهكولم برع حلفت الو كولملب ساتلا امتإو

 مذ الو مل دورع الو بسح الو مدنع بدأ ال ذإ

 قم تبلط ام لع قرطضي ةرخآلاو ايدلا نم !رمأ لعأ ال ىرمعلو هلوقبو

 لكف لاق نأ ىلإ . كعابتاب ىلإ . رانلا نم ومنأ الو ةنجلا لغدأ الى لعأ نأ الإ
 ءارفصلا ىلوتو ءاربكلا لزعت ذإ كعايتا رشىف ريغ لكو كعابتا نم ريغ رش

 اياغبلا دالوأ زعتو ءايألا رفصتو ءانبألا ريكفو ءابفسلا برقتو ءابقفلا دعبتو

 عبتأ ال هلوقبو اههركي ابق نمو كماكحأ ىف نوكأ فيكو ايازملا دالوأ لذتو
 مكي هنأ ىعدملا مهيف ىعدي بواقلا فاغ ةنسلالا مجبع موق ماكحأ ىلع ىرجتالو
 هتوقدصيف ادوجوم ىدبملا مهيف نأ ىعدملا مل ىعديو هن وبذكي الو ىلاعت هللا

 تنبك مهف . هنود قتعيف مبيق شيرق نم ءافلخلا رشع ىناث نإ لئاقلا مل لوقيو

 ىلع عرشلا هابأل هنم هللا قذاعأو ىمفنل تلبق و اضيأو . نيدالو لقع ال نيرشع

 ةمأ نم دحأل زوجي ال اضيأو ىعبط ىلإ اهوركم ىعرش ىف اءونم لعفأ فيكف
 لاق مث همالك رخآ ىلإ هتمأ نم سيل نم عيابي نأ لسو هيلع هللا ىلص دمع انين

 همالك نم دارملا ىبهتنا مالك ريغ ميفيال هنإف كمامإل ءومهف ممارحو كل الح

 هركذ ام مالكلا اذه نع اضيأ هياوج ىف ىئكيو هيلإ هتلاسر ىف فصنملا هرظنيلف

 روظف امامجإ مارح هسفن مامإلا عل نإف هل وقنم هانمدق امم ةيناثلا هتقرث و ىف هسفنب
 همالكب ةلئسملا هذه نع باوج هل ىأيسو ىاكبلا دمحأ هخيش مالكو همالكب هباوج

 زوجي ال ىلاقللا مالكب هجاجتحاو نابلس مهافلا ىناثلا هخيش مالكو اضيأ ةسفنب وه

 هرافك نم بلط هنآل ةحح هل ضونب ال هرخآ ىلإ دحاولا دلبلا ىف مامألا ددعت

 وه سيلو لقتسم دلب خس دلبو فيك هيعأف مهايإ انداهج لبق كلذ غس لهأ نم
 . ةقيثولا هذبب هلالدتسا نوكي نأ ىلوآلاو هدلب ىلا فاضي ام دالبلا نم هريغالو

 نم لقأ الا هدالبو مهدالب نيب سيل هنآل سوح لهأ ىلا اهجوتم مالكلا اذهو



 مسلم ع

 . ةلقتسم ةعساو دالب ىبف غس دالي امأو كلذب مهتبطانع ىلع ردقي ال هنكلاو موي

 هتقيثو ىف هايإ هركذف انلاتقي ىأ سو هيلعشا ىلص هتا لوسر نأ هزاعدا امأو

 ةدايز عم رفك للا لاتق لالحتساو انلاتق هلالحتسا روهظ الا دافأ ام نيترم هذه

 نيملسملا لاتق هتحابإب ملسو هيلع هللا ىلص دوجولا ديس ىلع هيذك وهو ناث رفك

 اهلكف نيملسملا نيب لاتقلا ىف هثيداحأ امأو . ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوحالو
 ىلع الو كلذ هنم باط نم ىلع ال كلذ بلط نم ىلع هجوتت امن اهنآل هيلع ججح

 . ىتخأو رسلا لعي نم اهب هفطنأ نيكرشملا لتاق نم

 ليلدل اروع ىلع ةاصح هل نكت ملام هرملا نال فرإو

 ىلاعت هللا ىلا اوبات ةربانبلا نأ لعا مث  قاحلإ ةقيثولا رخآ ىف هلوق نا مث
 نأ انرمأ ىتلا وهو مهنم هللا بولطم !ذهو دجاسملا اوئبو مانصآلا اورسكو
 . هيفن ىلع ليلدلا ماق بذكي بذاكر ابخ] . مالسلاو موأعم وه اك هلجاأل ميلتاقت

 هلل تيقب مثدالب هذهو ةبذكلا هذه نايبل ةماقإ هلل دخلاو ةدوجوم مهمانصأ هذهف
 هناتك ىف هنيب دقف هنم هللا بواطم امأو ؛ دجسم اببف سيلو نيئمؤيللو هلوسرلو

 نييلسملا نم هريغل رهاظ وهو هكرت دمعت ول بطاخملاو باتكلا اذه هنع هتاىعأو
 بتك ام رخآ ىلا سعآلا لوأ نم انيلا هب بتك ام عيمج فو هيف نكي هنأ عم اذه

 ىف انيا] اهرهجو ىتأا ةريخآلا امهتقيث ىف نابلس مهاغلا هخيشو اذه دحأ نب دحأ هب

 نابلس هوبأ هامس ىنلا جاس خيشلاب فورعملا نبأ نم مات مال هنإ : اهلرأو خس

 كيلا ةهجوتملا ةريخآلا ةقيثولا نأ خيشلا اهيأ لعا مث ء ديعس نب رمع خسيشش ىلا

 ىف امي لدتسي فيك كيلع ةجح سيل ةقيئولا كلن ىفام نأ لثم ليفطلا ىلع قنعال
 قابلا لاصتتسا ىق اوعمطو ةوذع اوحتف ام غس نم اوحتف موق نن ىلع ةقيئولا
 ةناه ىف انركذ اك اهتيقي ركذ مث احل ةقيقح ال امومن اهريغو غس ىف هوم لب

 :هصن ام ةقيثولا هذه تحت اذه دحأ نيدمحأ بتلكو .ةثلاثلا هتقيثو باوجىلع مالكلا
 نينمؤألا ريمأ نب دمحأ نايلس خيشلا ذيبلت نم ماركإلاو مالسلاف ؛ دعب امأ
 ىخيش ةوارب نأ معا هل الئاق ديعس نب سع عيشلا ىلإ دمع نب دمحأ خببشلا نب دحأ
 ءادعالا هب تدهش ام قحلاو عاذتلا عفت رافي مصخلا رثأ مالسلاو قوارب ىف هذه

 عيمج ىف هب ذكي هسفن ىلع رقأ اذه دحأ نب دمحآ نأ تاع ةقيثولا هذه تلمأت اذإو

 ىلا ىمألا لوأ نم انيلع هب جتحي ايفو ائيلع ىعدي ناك ام عيمج فو هب لسر امأ
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 رارقإلاو همارم نع عوجرلاب همارم بذكو همالك درب همالك در لص هرخآ
 . نيملاعلا بر هل دملاو هسفنب هلاعفأو هلامعأ داسفي هسفن لع

 هرج ىتح انبرح ىف هعقوأ ىذلا بهسلا نايبو وه هتقيقح نايب ىف ىناثلا ماقملا
 نايبو كلذ هلالحتساو انلاومأو انضارعأو انئامد ة-ابإو انيل] شويجلا زيبجت ىلإ

 : رعاشلا لاق كلاته امف درر ام

 تلح ثيح ايكيا م اكيصولق القعاف َةْرَع عبر اذه ليلخ

 هءايفوأ هب هللا سمأام ايف فلا اذه دمحأن ب ديحأ نأ فصنملا رظانلا امأ معا
 نيبت دقو سلسملا نم نيقتملا نيحلاصلا فاس انعم هلاوحأ عيمج ىف بناجو نينمؤملا

 ناكف « هرخآ ىلإ ىمآلا لوأ نم انئيب عقاولا ءادتبا ةيفيك ةمدقملا ىف هانمدق اهب
 الاوحأو اني احم ىلإ هرحجت ابايسأ نيكرشملا نم هئادعأ دارمي هللا ائماقأ ذتمانل ىغتبي
 علق ءاب ملف سو ةيلع هللا ىلص دمج ةعيرش ىف ابجوم امل باطف انّنب راقم نع هدصق

 ىخاوو انباثج ىف هللا مرام لحتساو انب راخ رفكلا ليبس ةورذ ىطتماو اهتقبد
 مالوتو هئايآ ءادعأو وه هءادعأو نحن انءادعأو نييلسملا عبمج ءادعأو هللا ءادعأ

 قيدصلا ةثالث ءاقدصألا نأ ءالقعلا دنع لع دقو مرفخو انم مامحو مرصتو
 ودعو ودعلا قبدصو ودعلا ةثالث ءادعألا نأ !؟ءودعلا ودعو قيدصلاا قيدصو

 نيمرجما نم هللا ءادعأ نبدهاجلا نييلسملا ىلإ شوبجلا زبهجت ىلإ كلذ هرجو قيدصلا
 ءالعإو ةيوقتو ةنايص مهلجرب هلجرو ميليخم هليخو مهشويحب هد وبيج تطاخاف

 نحنابف هللا الإ هلإال ةلكو مالسإلا ل هآل افيعضتو انيهوتو هللا ءادعأ نم نيكرشلل
 هلوسرو هقلامالكب اسأرو الصأ هقنه نع مالسإلا ةقبر هعلخ ةيفيك كل نيبن ءالوأ

 , لوقتف اسنج اسنجو اعوت اعون هتمأ نم نيعباتلاو

 هللا نيدي نيدتم لك ىلع بجي هنأ لعاف نيللسملا ةالاوم بوجو ىف درو امامأ
 ىلع ممترهاظمو مهترصف و نيلسملا ةالاوم ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسن لماع

 . امامجإو ةئسو اياتك نيكرشملا نم مثودع

 دونلا ىلإ تاءلظلا نم مهجرخم اونمآ نيذلا ىلو هقلا ) ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

 نورسفملا لاف ( تابلظلا ىلإ روخلا نم مهتوجرخم ترغاطلا مموايل وأ اورفك نيذلاو
 ( اوقرفئالو اميمج هللا لبحت اومصتعاو ) ىلا. هلوقو نيعملاو رصانلا ىلولا



 ىأ ( اوقرفت الو ) مالسإلا نيد وهو هئيد ( هللا ليح ) ريثملا جارسلا ىف لاق

 ماك اكو باتكلا لهأك كني فالتغالا عوقوب مالسإلا دعب ارقرفتتالو

 . ىهنا هب رامبو اضعب مكضعب ىداعي نيربادتم ةيلهاجلا ىف نيفرفتم

 هذه ىف تاراشإلا لهأ لاق مرصات ىأ ( نيئمؤملا ىلو هللاو ) ىلاعت هلوقو
 كش الف نالف ىلو انأ كلملا لاق اذإف نينمؤملا ىلوت بوجو ىلع يلد ةيألا
 كلملا هالوت ىذلا كلذ ىلوتي كلملا عابتا دارأ نم نأو كلملا هبراح هاداع نم نأ
 . ىهتنا هاداع نم ةاداعمو هالا و نم ىلوت انيلع بجيف قحلا كلملا امسال

 ةالصلا نوميقي نيذلا اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا كيلو امن] ) 'ىلاعت هلوقو

 هقا برح نإف اونمآ نبدلاو ؛هلوسرو هلا لوتي نمو نومك ار مهو ةاكرلا نرتؤيو
 هلوسر اذكو هللا كيلو لاق امنإ ةيألا هذه دنع رينملا جارسلا ىف لاق ( نوبلاغلا مه
 هلوسرلو ةلاصألا ىلع ىلاعمت هق ةيالولا نأ ىلع هيبننلل مؤايلوأ لقي لو نونمؤملاو

 ليق ولو نوئمؤملاو هلوسر اذكو هللا كيلو امن] ريدقتلا ذإ ةيعبتلا لع نينمؤالو

 هلوقىف لاقو عبتو لصأ مالكلا ىف نكي مل اونمآ نيذلاو هلوسرو هللا مذايلوأ من

 مونيمي نم ليقو ءايلوأ مهذختي نمو ىأ ةيآلا ( هلوسرو هللا لوتي نمو )
 رمضملا عضوم رهاظلا عضوو نوبل اخلا مه هنا برح نإف هلوق ىف لاقو مهرصتيو

 نموليق هنأكف مسالا اذه مل انيرشلو هتيالو ىف م ابيغرتو هب مهفرشامل دابظ]

 ءالؤه ريغ ىلاوي نمي اضيرمنتو نوبلاغلا مه هلا برحو بريح مبف ءالؤه لوتي
 ٠ ىواضيبلل هوحنو ىهتا هتفئاط ىأ ناطيشلا بزح مهنأب

 لبقو هصن ام ةيآلا هله لوز' ببس ىق لارقأ دع كعب ليرأتلا بايل فو

 هلوق نوكي اذه ىلعف ضب ءايلوأ مهضعب نينمؤملا نآلنينمؤملا عيمجق ةماع ةيآلا

 لوقلاو لاق نأ ىلإ نمؤم لك ةفص خلا . . . ةاكرلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا

 تل أس لاق ناملس نب كاملا دبع نع يور ام هيلع لديو لاق ىلوأ مومسلاب

 (اونمآ نيذلاو هلوسدو هللا مكيلو امتاز ةيآلا هذه نع رقأبلا لع نب دم رفعج ايأ
 نم ىلعف لاقف بلاط ىفأ نب ىلع وه نولوقي اسان نإ تلقف نونمؤملا لاقف مه نم
 « ىسهن ا اونمآ نذلا

 جارسلا ىف لاق ( ضعب ءايلوأ مهضمب تائمؤملاو نوئمؤملاو ) ىلاعت هلوقو
 :ىلاعت هلوقو ةرصنلاو نوعلاو ةملكلا قافناو نيدلا ف ضعب ءايلوأ مهضعب دينلل :



 إل

 ةدوملاب مكي ايف لاحلا اوحلصأو نورسفملالاق ( مكنيي تاذ اوحلصأو هقلا ارقناف )
 اقح نينمؤم متنك نإ هنع مابنيو هب مرمأي امف هوسرو هللا اوميطأو عاذتلا كرتو
 لاك طرش نم نأ كل ربظي نينمؤم متنك نإ هلوق لمأتو كلذ ىنصتقي ناعإلا نإف
 اوهزانت الو ىلاعت هلوقو اعطق ةبجاو ىهو نيبلا تاذ حالصإ قيغحلا نامإلا
 مهلع بجوأو عازنلا نع نينمملا ىهن تاراشإلا لهألاق محير بهذتو اواشفتف
 نيب الإ نركب نأ ىنبني ال مازتلا ذإ ةالاوملاو قافئالا برجو وهو ىهنلا موهفم

 ىف عزان نف مالسإلا وهو لصألا ىف نوةفتم مهلك نونمؤملاو لصألا ىف نيفلتم
 ذو< الف ةدحاو نيكرشملا ةبلكو ةدحاو نيملسملا ةملكف هيلع فيش هعورف ضعي
 . ىهتنا لصألا ىف نيفلتخم نيب الإ عازنلا دوصتي نأ

 كيلإ انيحوأ ىنلاو اسون هب ىصوام نيدلا نم كل عرش ) ىلاعت هلوقو
 هذهو ( هيف اوقرفنت الو نيدلا اوميقأ نأ ىيعو ىمومو مهاربإ هب انيصوامو
 ةماقإب اهمدقت نمو ةمآلا هذه لجو رع هقا ىمأ نورسفملا لاق ابلبق امل ةدكؤم ةيألا
 هب حرصو همورفع هعبتا مث قافتالاو عامتجالاب مالسإلا نيد ةماقأب ان ىمأف نيدلا

 انيلع بجوأ ام ىاثلا كرتو لوآلا لعفب نيمآلا لاثتماو قارتفالا نع اناهنف

 ةيألا ريرقت ىف رينملا جارسسلا ىف لاق ةيألا/ ( ةوخإ نوئمؤملا ام ) ىلاعت هلوقو
 مهاستنال ندلا ىف ىأ ةوخإ مهدالبو موباسن أتدعابت نإو ماك ىأ نوئمؤملا اعز

 نيدلا ةوخأ نإ ىريرحلا نايثع ىلأ نصو لاق نأ ىلإ نامإلا وهو دحاو لصأ ىلإ
 نيدلا ةوخأو نيدلا ةفلاخم عطقنت بسنلا ةوخأ نإف بسنلا ةوضأ نم تيثأ

 1 ٠ ىهنا بسنلا ةفلاخم عطقنتال
 قارتفالا كرت لع ضحأو قافتالا ةبج ىف دشأ اهلبق ىتلا نم ةيآلا هذهو

 نم ناتفئاط نإو ) لاق ثيح اوحلصأف هلوق ابف لجو زع انير ررك فيك رظغاف
 مث ( لدعلاب امبنيب اوحلصأف تءاف نإف ) لاق مث ( امهنيب اوحلسأف اولتتقا نيئهؤملا
 ثالث حالصإلاب ىمالا رركف ( ميوخأ نيب اوحامأف ةوخإ نونمؤملا امنإ ) لاق
 هتهاركو مههاتجا هتيبحو هدايبعب هئانتما ةدشل هلك كاذو دحاو عضوم ىف تام

 . نيبلسملا ةالاوم بوجو ىف حرص وهو بوجولا ىمألا نأ خم الو مهفالتخا
 دواد وبأو دمحأ هجرخأ ءرلسملا وخأ مسملا ه ثيدح ابنم قيكبق ةئسلا امأو

 هدلظي نم ى' .دللسيالو هللظيال لسملاوخأ ملسملا» ثيدحو صاعنبةبقع نع ماحلاو



 ل

 امبعسي للملا وعأ ملسملا » ثيدح ورمع نبا نع قئاسنلاو دمحأو ناخيشلا هجرخأ

 لسملا» ثيدحو ةيفص نع دواد وبأ هجزخأ ء ناتفلا ىلع نانو امتيو رجشلاو ءاملا
 هلامو هضرع مارح ملسملا لع لسملا لك هيذكي الو هلذخت الو هيزخم ال لسملا وخأ
 ءلسملا هاخأ رقحت نأ رشلا نم ءىرما بسحت بلقلاىل] راشأو انهاه ىوقتلا همدو

 ممدب ىعسي ممؤامد ًافاكنت نولسملا « ثيدحو ةريره ىأ نع ىذمرتلا هجرخأ

 هجام نياو دواد وبأ هجرخأ « ماوس نم ىلع دب مثو ماصقأ مولع درو ماندأ

 وخأ نمؤأأ ١ ثيدحو ىلع نع ماحلاو قاسنلاو صاعلا ني ورمع نب هللا دبع نع :

 هيخآل بح ىتح كدحأ نمؤرال» ثيدحو سماع نب ةبقع نع ملسم .هجرخأ نمؤملا
 نيئمؤملا ىرت» تيدحو كلامنب سنأن ع ناخيشلا هجرخأ ءاسفنل بحام نمؤملا

 رثاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دسجلا لثمك م هفطاعتو مددأ نو مهمحارت ىف

 هلوق ةرج ىفأ نيالاق ريشي نب ناعنلا نع ىراخبلا هجرخأ «ىجلاو رهسلاب دسجلا
 لجأ نم ىه ضدعيل مهضعي نيئمؤملا بولقيف تاعجتلا ةمحرلا نأ هانعم مهمحارت ىف
 نأ ىلإ ابلصأ وه اذه ناعإلا فلاخ ”ىثل الو ناسحالالو عولولال نامإلا ةوخأ

 ناعإلا اضيأ هلصأو هيابسأ محلاعتساو مهيب لصاوتلا نع ةيانك مهدداوتو لاق
 وهو هيلع بوُدلا فرط فطحي اك ضعبل مهضعب ةيوقت رهف فطاعتلا امأو لاق
 بولق فطع ىذلا وه ناعإلا لصأ نإف ىرقتلاو ريل لع !ونواعتو هل وق باب نم

 0 . ىهتأ ضعي ىلع ميضعب
 نينمؤملا ةالاوم بوجو ىلع مهنع هقاىضر ةنسملا لهأ قفتا دقف عامجإلا امأو ٠

 ةالاوم هيلعو نينمؤملا هيوب الر فغتسي نأ نمؤملا ىلعو هتلاسد ىف ديز ىبأ نيا لاق

 مهتالاوع دارملا قاودلا هكاوغلا ف ىوارفنلا اهحراش لاق ممل ةحيصنلاو نينمؤملا

 دسملاو لخلا نم ةرفانملا بجوي امن بانتجاو محل ةبحنا رابظإو مهيلع عامتجالا
 روك ذملا ىنعملاب مهتالاوم ذوجتال رافكلا نأ نينمؤملا موهفمو لاق نأ لإ مهنيب
 الف ةمذلا لهأ نم اوناك نإو نييبرح اوناك نإ نولتاقيو ءوسلاب نودقتعي لب
 . ىهتن!ىذلا ةياذإ ةمرحل ةجاخلا ردقب الإ مهل ضرعتإ

 .. بوجولا اذهذين اذه دمحأ ندحأ نأ تملع نيدسملا ةالاومبوجو كلروظاذإف

 ريفكتلاو همب رمت ناك ام ةياقو هنود نم لعجو ايسنم ايسن هذختاو ايربظ هءادو



 وا

 امأف نيمرجلا ىوقيو نيلسملا نهويل نيلسملا لع رافكلا ةالاوم وهو ايلج هب
 1 رعاشلا لاق دحأ لع خال رهاظ رمأف رافكلا ةيلوت

 ليلد ىلإ رابنلا جاتحا اذإ .ىث نامذآلا ىف حمي سيلو

 تيلامف ةعيرشلا نالذخو ةريبك ةيصعم نييلسملا ةالاوم كرت نأ تيلع دقو

 ةالاوم ىف عوقولانم لسو ةيلب اهم كو ةيصعملا هذه ىلع رصتقا اذه دمحأ نب دمحأ

 أرمت ىتح اذه هفكي مل هنكل و هلصأ نم مالسإلا ليزتو لمعلا طبحت ىلا رافكلا

 مهكرشش نم هيلع مهام ىلع نيكرشملا عنمبو هلبس نع دصيل هلوسرو هللا ىلع

 قحلا نيب اليفس نينمؤملا نم هعم نمل ذجتاو هشيحم مطل اف: نينمؤملا نم ميمحو

 : رعاشلا لاقشغو هشحفب مهغيد نع مرغف لطابلاو

 ىثغي اكاله وأ الالض راص ىشخم قيرطلا تايب فو

 هللا نكلو اهامسأو رافكلا ةبوتب بذكلا عاشأو اهامعأف نيالا لع سيلف

 . نومرجا ءركولو هنالكب قحلا قحب

 لهأ نم كلذ لمف نأ ريفكشتلاو ىبنلا نم رافكلا ةالاوم ف دروام امأو

 لسو هيلع هقلا لص دمع ةمأ نحن اناهن هناحبسدلا نأ لعاف ذم ال نيبف ىشيلاو دانعلا

 مهنم انج ناثتسي لو رفكلا لهأ نم اون ىلوتن نأ نعو ءادتبا رفكلا نع

 هنإف مهالوت نم رقك ركنا نمو رفاك هنإف ارفك ىلون نم نأب انربخأو اءونالو
 عيمجو ذنم نب ىلع نأب هناسلب قطنوأ هبلقب دقتعا نمو نآرقلا صن هبيذكنل رفاك
 هنإف نوبلسم ركيس غسم ةئيدم انلوخد لبقو دئسنس ىف ائمايأ غس لهأ نم هعابتأ

 نيب هيف فالخال هلك اذه نيلسم نيكرثملا لعجو امال كرثلا لعج هنآل رفاك

 نم ءاياوأ نيرفاكلا نوئمؤألا ذختي ال ) لجو زع هللا لاق نيعمجأ مهلك نيدلسملا

 رارسأ ىف ىواضببلا لاق ةيآلا ('ىش ىف هلا نم سيلف كلذ لفي نمو نينمؤملا نود

 < قحاضومنو ةيلهاج ةقادص وأ ةبارقل مهتالاوم نع نينمؤملا ىتعي اوهن ليزتتلا

 ءاقحالا مهنأ ىلإ ةراشإ نينمؤملا نود هلوقو هقا ىف الإ موضغب و ميبح نوكيال
 *”ىث ىفهلا نم سيلف هلوقو رفكلا ةالاوم نع ةحودنم مهتالاوهىف نأو ةالاوملاب

 . ىببتتا ةيالو ىمسب نأ حصي ”ىش ىف هنبالو نم ىأ

 نم "يش :ىف ىأ "يش ىف هللا نم سياف هلوق ىف لاقو هومن رينملا جارسلا فو



 هل هامل

 ا داضتلا نم امهنيب امل ناعمتمي ال امهنأل نكمت ال نييداعتملا ةيالو نإف هللا هتبالو
 , لئاقلا لاق

 بئاغملا ف ىلدو نم ىخأ نكلو ىنيدأ ىأر قدو نم ىخأ سيلف

 بزاعي كنع كونلا سيل مكقيدص ىننأ مصزت مث ىودع دوت

 الإ لاق ( ةاقت مهنم ارقتت نأ الإ ) لجو زع لاق مث قجلا كونلاو بئاغب ىأ
 مالسإلا ةزعلبق اذهو لاق بلقلا نود ناسللاب مهتالا وم كلف ةفاخممبنم اوفاخت نأ

 ءدب ىف ةيقثلا تناك دهاجمو لبج نب ذاعم لاق ابوق ابق مالسإلا سيل ةدلب فى ىر#

 سيلف مالسإلا هلا زعأ دقف مويلا امأو نيبلسملا ةوقو نيدلا ماكحتسا ىلوق مالسإلا
 . ىبتنا مودع نم اوقتي نأ مالسإلا لمآأل ىغبني

 ىنعي ( ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختيال ) ةيآلا ىتعم ىف ليوأتلا بابل فو
 نمؤملا لعحي ال ىنعملاو نينمؤملا ريغ نم ىنعي نينمؤملا نود نم اناوعأو اراصنأ

 نم رافكلا ةالاوم ىنعي كلذ لعفي نمو نمؤم ريغ وه نمؤأل اًميش هتبالؤ نم

 ”ىش ىف هللانم سيلف مهبحو مهدوي وأ مل نيل.ىلا ةروع وابظإو مهل] رابخلا لقث

 ةيالو نم نآل ةالاوملا ةيالو نم لوقعم رمأ اذهو ءىش ىف هللا نيد نم سيلق ىأ
 , لاق مث ناعمتجي ال نادض رافكلا ةالاومو هللا ةالاومو هئادعأ ةاداعم ةالاوملا

 . ىلاعت هللا لاق ةينلا ةمالس نم لتقلا فوخ عم الإ نوكت ال ةروك ملا ةيقتلاو

 لاق : لاق نأ ىلإ انمدق ام وحن ركذ مث ( نامإلاب نمطم هبلقو هركأ نمالإ)

 ناسللاب ةيقثلا : لوقي نسحلا نإ جاجحلا مايأ ىف ريبج نب قيعسل ىاكبلا نب ىحي
 ليقو برحلايف ةيقتلا امن] ةيقت مالسإلاف سيل ديعس لاقف ناعإلاب نامطم بلقلاو
 رهقي بجاو سفنلا نع ررضلا عفد نأل ررضلا نع سفنلا نوصل ةيقتلا ذوحت امن

 ش : ىهنأ ناكمإلا

 تقو ال] ابلك تاقوآلا ىف انطابو ًارهاظ مهتالاوم نع ىبن ىواضيبلا لاقو
 * . ىبتنا زئاج ذئنيح ةالاوملا رابظإ نإف ةفاخنا

 ريغوأ نييلسملا تاروع ىلع مربظيو أ امارحامدلحتسي ةنأريغ نم بابللا ىف لق

 هللا كفوخت هانعمو ( هسفن هقا كرذحبو ) لجو رع هلا لاق مث تامرحلا نم كلذ
 ردصي ال ارفاك ىلوت نم باذع نأب مالع] هيفو مهومتيلاو نإ مكيلع بضغب نأ



 ريصملا هقا ىلإو لاق مث ذئتيح هريغ نم ردصي باذعب ىلابي الف ىلاعت هتاذ نم الإ
 ىلوت امل هللا ىلإ الإ هل عجرم ال هنأي اماع ناك ول ارفاك ىلوت ىذلا نأب مالع] هيفو
 مرودص ق ام اوفخت نإ لق ) : لجو رع هتلا لاق مث مظع ديدهت هيفو هءادعأ

 اهريغو رافيكلا ةيالو نم مرئابض معي ىأ ىواضيبلا لاق ملا ( هللا هلعيهودبت رأ
 . ىهتا اهوفخت نإ

 هسفن نأل هسفن هللا مرذحمو هلوقل نايب اذهو ةيآلا حرش ىف رينملا جارسلا فو
 هوصعتالف اهرسأب تارودقملا عت ةيتاذ ةردقو اهلك تامواعملاب طيح ىقاذرلعب ةفصتم
 ديبع ضعب لع وأو ام باقعلا ىلع رداق ةلاخمال الع علطم وه الإ ةيصعم نمام ذإ
 هرومأ نطاوب ىلع سمجتي نم لكوي نأب هلاوحأ ىلع عالطإلا دارأ هنأ ناطلسلا
 نميبم قخأو رسلا معي ا انف رذحلا لك هنم هرذح ذخأل

 . ىهنا نمأ وهو هيلع

 هءادعأ اولونيالو فوخلالك هوفاححيل هدابعل هللا نم مظع ديدج ةيآلا هذه ىو

 رساجترال هنإف هلعفيام معي و ءاريزم بيذعت ىلع رداق نيقولخلا نم اكلم نأ لع نمو
 , مدقلا كلماب فيكف هئادعأ ةطلافع ىلع

 عضوملا اذه ىف الإ احيرصت مظعلا هباتك ىف هسفن نم رذح ام ىلاعت هنأ /لماد

 م ءرشاوهسقت هللا رذحتو) هلوقىف ىواضيبلالاق ديك أل نيم اهررك

 . ىبتا ريك ذنلاو ديك ألا اهررك

 امن ليقام نسحأ ىنازاتفتلا لاقو : هصف ام اذه هنع هلقث دعب ريئملا جارسلا ىفو
 نه عيملاو ريخلا لمع ىلع ثحلا امناثو نييفاكلا ةالاوم نم علل الوأ هركذ 1

 ةفآر مرذحو ماجن امنإ ىلاعت هنأ ىلإ ةراشإ دابعلاب فوءد هقاو هلوقو رشلا لمع
 . ىهنأ مهحالصا ةاعارمو مج

 (الابخ مكنولأبال كنود نم ةناطب اوذختنال اوئمآ نيذلأ اهيأ اي) ىلاعت لاقو
 هنم ةمث هرارسأ لجرلا فرعي ىذلا وهو ةجيلو ىأ ةئاطب ىواضيبلا لاق تايألا

 ىلع ةثادلا ىأ تايآلا مل اميِب دق هلوقو نيباسملا نود نم ىأ مكن ود نم هلوقو

 . هنم دارملا ىبتلا نيرفاكلا ةاداعمو نينمؤملا ةالاومو ضصالخالا بوجو

 بيس ىف لاوقأ ركذدعب نزاخلل بابل قو رينملا جارسلا ىف هلثمو

 اذه ةحص ىلع لديو رافكلا فانسأ عيمج هذي دارلا ا هصنام ةيآلا لوزا



 هس #4 ب

 نأ .نيئمؤملا عنف ( كنود نم ةناطب اوذختال ) لاق هللا نآل ةيآلا ىتعم لوقلا
 . ىبتا راقكلا عيمج نم ايهن كلذ نوكيف نينمؤملا ريغ ةناطب اوذختي

 الف) هلوق ىلإ ( اوبسك ام مهسكرأ هللاو نتف نيقفاثملا ىف كل امه ) ىلاعت لاقو
 ثيح مولتقاو مموذفع اولوت نإف هللا ليبس ىف اورجابم ىتح ءايلوأ مهنم اوذختت

 اك نورفكت ول اودو) ىلاعت هلوق ىفو (ًاريصنالو ايو مهنم اوذختالو مومبدجو
 رفكلا ىف مبلثم موريصي نأ الإ ممالوت نع نوديربال مهنأب مالعإ حلا (اورفك
 اورفك نيذلا لازب الو) هلوقب (نونهديف نهدت ول اودو )هلو قب لجو زع هنيب اي
 ةيآلا ريرقت ىف دينملا جارسلا فو ( اوعاطتسا نإ مكنيد نع ودرب تح مكنولتاتي
 ممرفك ىلع اوقفتت ملو نيتقرف ىأ نيّئيف مرمأ ىف ىأ نيقفانملا ف مترص مكل اف
 لب مودع ىلع هب نورصتنت ًاريصن الو هئولاوت ايو مهنم اوذختت الو لاق نأ ىلإ

 1 ٠ . ىهتنا ةيلك ةينامم مثوبناج

 ءايلوأ نيرفاكلا نوذختي نيذلا اهلأ اباذع ل نأب نيقفانملا رشب ) ىلاعت لاقو
 مالعإ ةنألا هده ىفو ( اعيمج هلل ةزعلا نإف ةزملا مدنع نوختبيأ نينمؤملا نود نم
 ةالاوملا لمف ام هنأل مار ام لاني ال نيئمؤملا نود نم نيرفاكلا ىلوت ىذلا نأب
 هسفن ىف هنآأل هل تسيل نمم ةزعلا بلط هنأل باع ريغ سيل مهنم ةزملا ءاختبال الإ
 هئادعأل ال هئايل وآل ةزءلا بتك لجو رع هللا نآل ةزعلا هريغ ليني فيكف ليلذ

 هللا نإ ) ىلاعت لاقو ( نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هقو ) لاق هزعأ نم الإ ذزعتي الف
 تق ل ناك نإف 8م نوصبرني نيذلا اعيمج ميج ىف نيرفاكلاو نيقفانملا عماج

 ( يلع ذوحتسن ملأ اولاق بيصن نيرفاكلل ناك نإو مكعم نكن ملأ اولاق هللا نم
 رفكلاو قافنلاب مهلع هتداهش عم ائبر مركذ نيذلا ءالؤه نأ كشالو «ةيآلا
 وهو نماجف نحنو انلذخ ىذلا اذه دمحأ نب دحأ نم الاقم فصنأو الاح نسحأ
 اننيب كرتو هتيب 3] عجر مث هللا ءادعأ ةالوم ىف لغتشم دنسنس نييو اننبب ذئموي
 نآل لوقي ام لوقي انيلإ هلسو كعب مث غس عيبج انيديأ ىلع هلل حنق ىتح مهنيو
 ىلع رارقإلاب مكعم نكن مل مهديأ ىلع دالبلا هللا عتق نيذلا نينمؤملل اولاق ءالؤه
 نم نيرفاكلا مهعنع رافك مبنأب مهفنأ لع رارقإلاو مهعم مبتأب مهسفنأ
 ٠ نود نم ءايلوأ نيرفاكلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اهأ اي ) ىلاعت لاقو : نينمؤملا
 : ( انبيم اناطلس مكيلع هت اواعجت نأ نوديرثأ نينمؤملا



 م

 قلو رقمكلاو قاقثلا لع ليلد مهتالاوم نأب ةئيب ةجح ىأ نورسفملا لاق

 مرفك ىلع اليلد ىأ مهتالاومب اناطلس كيلع هتل اوامجت نأ نوديرتأ ريثما جارسلا

 هذه ىلإ رظناف ىهنا مكقافن ىلع اضاو انيبم نينمؤملا ليس ديغ اليبس معابناب

 اناطلس هسفن ىلع هلل لعج هنإف نيرفاكلا ىلوت نم نأ ىلع انالوم صن فيك ِمَْلا

 نيب نوكي ام الإ لسم لك نيبو هنيب قبي الف نيرفاكلا نم هسفن ريص ثيح انيبم
 اوذختت ال اونمأ نيذلا امأي ) اضيأ ىلاعت لاقو هللا ءادعأ نيبو هللا ءابحأ

 تيآلا ( مهتم هنإف مكس ملوي نمو ضعب ءايل وأ مهضعب ءاياوأ ىراصتلاو د وهلا

 رافكلا نم هءادعأو انءادعأ نأ نييلسملا نحن ائيلعأو لجو زع هللا انريخأ

 فيكف هللا ءابحأ ةادامم ىلع نوقفتم مم امإو نيبلسملا رارضإ ىف اوفلتخا اما

 ىلع نوقفتم ميلك ءادعألاو مءادعأو هللا ءادعأ مهضعب ىلوتيو هللا ءارحأ فلتخم

 هنيب فالخلا عئريو ٠ ًادبأ هبيبح ودعو هودع بح ىلوتي الف « نيبلسملا ةرادع

 هنييو : وبك شيجال دنتسملاو ءادعألا نم لب ممنم سياف لعق اذإن ءابحألا نيبو

 هيف ( ضعب ءايلوأ مهضحب ) ىواضيبلا لاق ( مهنم هنإف مكنم موتي نمو ) هلوقي

 نيدلا ىف ممدامنال أصعب موضعب ىلاوي مفالخ ىلع نوقفتم نإ ىببلا ةلع ىلإ ءاعإ

 مكنم مالاو نمو ىأ ( مهنم هنإف مانم مهلوتي نمو ) مكنت اتم ىلع ميعامتجاو

 5 مهل نم هنإف

 ةالاومب مهسفنأ اوبلظ نيذلا ىأ (نيملاظلا موقلا ىدج ال هللا نإ ) هلوقو

 . ىهتا مهئادعأ ةالاوع نيتمؤملا وأ : رافكلا

 . ايعلو ًاوزه مكنيد اوذختا نيذلا اوذختت ال اونمآ نيذلا اممأي ) ىلاعت لاقو

 متك نإ هللا اوقتاو ءايلوأ رافكلاو مكلبق رم باتكلا اوتوأ نيذلا نم

 مدسح ىلع اعمتجا نيقي رفلا نإف ءايلوأ مهوذختت ال رينملا جاربسلا ىف لاق ( نينمؤم
 . ىبتا مهتالاوم ركل حصت الف مكئاردزاو

 هللا قتيلف نامإلا لماك نأك نم نأ ىلإ ةراشإ لا هلا اوقتاو ىلاعت هلوق ىفو

 نيذلا نولوت مهم ًاريثك ىرت ) ىلاعت لاقو هئادعأ ةالاوم كرو هنم فخم ىأ

 ( نودلاع مه باذعلا ىو مهلع هللا طغخس نأ مسفتأ مل تمدق ام سنبل اورفك

 . ةيآلا تميفأو باتكلا لهأ ىلإ عجري مهنم ريمض نورسفملا لاقو نيتبألا



 هس د

 « رفاكلل الإ راثلا ىف دولخ ال ذإ رفكو هلمع طيح دقف رافكلا ىلوت نم نأ

 نوعدي ىذلا نامإلا ىنن هيف ذإ . لا هقاب نوئمؤي اوناك واو هلوق نم رهاظ وهو
 ناعمتجي ال نادض رفكلاو ناعإلاف ءرافكلا ةالاوم ىفأي ناعإلاب فاصتالا نآل
 ةنتف نكت هواعفت الإ ضعب ءايلوأ مهضمب اورفك نيذلاو ) اضيأ ىلاعت لاقو
 نينمؤملا ىلوث ىأ : هولعفت الإ ء نيلالجلا ريسفت فد (ريبك داسفو ضرألا ىف
 فعضب ريبكص دافو ؛ رفكلا ةوقب ضرألا ىف ةئتف نكت « رافكلا عطقو
 1 .٠ ىبهتا مالسإلا

 مكنيي لصاوتلا نم هب مترعأ ام ىأهولعفن الإ ىواضيبلل فد ريثملا جارسلا ىفو
 ضراآلا ىف ةتف نكن رافكلا نيبو مكنيي قئالعلا عطقو اضب ركضمي لونو
 نيدلا ىف ريبك داسفو رفكللا روهظو ناعإلا فعض وهو « ةميظع اهف ةنتف لصحت
 متيسح مأ ) اضيأ ىلاعت لاقو , هوه ليوأتلا ءايضو زيربإلا بهذلاو بابللا فو
 . هلوسر الو هللا نرد نم اوذخشي لو ملم اودهاج نيذلا هللا لع الو اوكرتت نأ

 ةناطبلا ىعو ةليخدلاك ةجيلولا رينملا حارسلا ىف لاق . ةيألا ( ةجيلو نيتمؤملا الو

 ءاظع لاقو ةئايخلا ىه : ةداتق لاقو مهرارسأ مهلإ] نوشفي مهنوذختي نيكرشملا نم
 مكناجيف_مهريفو نيكرشملا ةالاوم رم ىأ نولمعت امب ريبخ" دقاو ةيالولا ىف
 . ريسفتلا بتك نم هريغ ىف هوحنو ىهتا هيلع

 ءايلوأ مكناوخإو مءابآ اوذختت ال اونمآ نيذلا اهبأي ) اضيأ ىلاعت لاقو
 رظناف ( نوملاظلا مه كتل وأف مكشم محلوتي نمو نامإلا ىلع رفكلا !وبحتسا نإ
 . !نيرفاك اوناك نإ ءابآلاو ناوخإلا ءايرقلا ب رقأ ةالاوم نع هللا ىهن فيك
 .نيدمب آلا دعب أ ىف ةيكلاب اف ةبارقلا برقأ ىف اذه ناك اذإ وذ مهنم برقأ دجوب الف
 ناك نمل ليثمت ناوخإلاو ءابآلا ركذ لب ركذ نمي ضخم ال ماع ىهنلا اذهو
 « اهمومعسييحصلاف موقب ةصاخ ةيآلا ىنناكولو : ةيورحألا باب نم دعب الاف برقأ

 مظعأ نيدلا بسن نأ مدقتو .هدعب أيس امو تايآلا نم ابليق انمدق ام ليلدب |
 راثلا كستف اودلظ نيذلا ىلإ اونكرت الو ) اضيأ ىلاعت لاقو نيطلا بسن نم
 اوايمتال ليوأتلا ءايض ىف لاقو ( نورصنت ال مث ءايل وأ نم هقلا نوود نم مكل امو
 لاقو لاق نأ ىلإ مهتتمادمو مهتداومب ىصاعملاو رفكلاب اوبظ نيذلا ىلإ ليم ىدأ



 دن عمهم

 ىأ ىنامألا ةياغ ىف لاق لاق نأ ىلإ هلمعب ىضر هنأ كف ملاظب ناعتسا نم ىئالطسقلا
 نوكرلا ناك اذإو . ريذحتلا ةياغاذبف لظ ىندأ هنم دجو نم ىلإ ليم ىتدأ اوليمم ال
 . ماتلا ليملاب فيكف ةماقتسالاب الع ِظ ىندأ هئم دجو نم ىلإ ريسي ليم وه ىنلا

 ءايلوأ نم هللا نود نم مكل امو ) هلوقو ىبهتنا هيف كامبتالا مث لماكلا لظلا مث
 : . ىهتا هباذع نم نوعنمت ىأ ( نورصنت ال مث هنم كن وظفح

 ةءاظلا ىلإ نكر نمل ديدش ديعو هيف بابللا ىو هوحنو رينملا جارسلا ىفو
 ىف ماع آيآلاو ىببتنا ميسفنأ ىف ةبظا لاح فيكف مهحأو مملابعأي ىضر و
 لظأ ىلإ نوكرلا ناك اذإ فيكف ممريغو مالسإلا لهأ نم مظلي فصت| نم عيبمج
 ماع هنع ىبهتملاو ماع ىبهنلاف ناثوألا ةدبع هللا ءادعأ راغكلا مو نيملاظلا
 1 . ىبتا اضيأ

 نوكرلا ناك اذإو مهلإ مكنوكد ىأ . رانلا مكسمتف , ىواضيبلا لاو

 نيموسوملاىأ نيملاظلا ىلإ نوكرلاب مكنظ اف كلذك ايلظ ىمسب ام هنم دو نم ىلإ
 خلبأ ةيآلا لعلو هيف كامهنالاو هسفن لظلاب مث ليملا لك مهيلإ ليملاب مث لظلاب
 ال مث ىأ ( نورصنت ال مث ) هلوقو هيلع ديدهتلاو ملظلا نع ىسهنلا ف روصتي ام
 هبجوأو هيلع باذلا مدعوأ دقو مهايإ هرصن داعبتسال مو هللا مرصني
 . ىبهتا محل

 هللا ءاس نم نوداوي رخآلا مويلاو هللاي نونمؤي اموق دجت ال)اضيأ ىلاعت لاقو
 ىف ديلا جارسلا ىف لاق ةيآلا ( مهناوخ] وأ مانبأ وأ مثءابآ اوناك ولو هلوسدو
 هللا داح نم هلوقو . انطاب الو ًارهاظ ال دو مهنم لصحي ىأ نوداروي هيألا ريسفت
 مهنوداح الإ مدحت ال لب هل.ءرأ ىذلا داس دقفوهداس نم نإف هلوسرو هاداع ىأ
 بجوأ نيذلا ىأ ( مءابآ اوناك ولو ) هلوقب اديك أت كلذ دازو مهوداري منال
 مهتبع ىلع اولبج نيذلا ىأ مءاتبأو فورعملا ىف مهتءاط ءانبآألا ىلع ىلاعت هلا

 مراصنأ م نيذلا ىأ مميش رأ مداضعأ م نيذلا مهتاوخإ وأ مهعردر
 ءانبآلاب انث مث مدالوأ ىلع مهتعاط بوجول الوأ ءابألا مدق لاقمث . مدادنأو
 ةلزن نورصانلا م مهنال ناوخإلاب ثلث مث اهمتايح مو بواقلاب قلمأ مهن

 نأ ىنمملاو . دمتعي املعو ثاغتسي اهب نإل ةريشعلاب عبر مث عارذلا نمدضعلا



 احورطم يملا اذه نوكي نأ بج اذه عمو ةبحلا عاونأ مظعأ ءالؤه ىلإ ليملا

 ٠ نيدلا بيسب

 مهتسلاجم كرتو ةيردقلا ةاداعم ىلع ةرألا هذبم كلام لدتسا لاق ىطرقلا لاق مث

 حاود ىنأ نب زيزعلا دبع نعو ملظلا لهأ عيمج ةيردقلا لهأ ىنعم فو ىطرقلا لاق

 1 سو هيلع هللا لص لاقو ةيآلا لتو هنم بره هفرع املق فاوطلا ىف دوصنملا قل هنأ

 نونمؤي اموف دجتال) لإ ىحوأ ايف تدجو ىإف ةمعن ىدنع رجافل لمحت ال ميللا

 | . ىهتا ةيآلا ( رخآلا مويلاو هللاب

 دسفي نيئمؤملا ناعإ نأ ىلاعت هلا ريخأ ةبألا هذه دنع ليوأتلا بابل ىفو

 ًادحأ بحأ نم نآل رفك نم ىلاوي ال انمؤم ناك نم نأو ؛ نيرفاكلا ةالاوم
 ةيآَلا هذه ركذ دنع ليوأتلا ءايض ىفو « هنم دارملا ىبهتتا هودع به نأ حئتما

 ءاعتيالا مدع عقاولا نإف ةغلابم نادجولاب هند ربع امت]و نإدجولا ىغبني ال ىنعملاو

 ةيآلا هذه رهاوجلا ىف لاقو ىواضيبلا ىف هلثمو ىنامألا ةياغ ىف هلاق نادجولا ال

 .ىهننا ارفاكداوي لاكلا ىلع هبعش مزنليو نامإلا قح هلاب نمؤينم دجوي نأ تفن

 نوقلت ءايل وأ مكودعو ىودع اوذختت ال اونمآ نيذلا اهمأي ) اضيأ ىلاعت لاقو

 رافكلا ىلوت نأ نمةيآلا هذه ىف ىلاعت ائب ر نيب فيك رظنا تايآلا ( هدوملاب مهلإ
 هتالاوم ممريصت ال مالوت نيذلا رافكلا نأ اضيأ نيبو . ليسلا ءاوس لض دقف

 نمامهريغو رسآلاو لاتقلاب ممدبأ هيلإ نوطسبي مهتأب هناحبسحرصو هءابحأ مايإ
 مثو ريصي نأ الإ مالو نم نوديري ال مهنأب حرصو هريغو مذلاب مهتسا أو راضملا

 متأو ىودع اوذخت' ال ريمملا جارسلا ىف لاق دهاشم وه اك رفكلا ىف مهلثم
 ىطرقلا لاق : اببهسب ىأ ةدوملاب مهلإ نوقلت ءايلوأ كودعو قالاوم نوعدت

 نودجوت ىأ ةدوملاب مهيلإ نورست لاق نأ ىلإ رهاظلاب ىأ ةدوملاب مهيل] نوقثت
 هلق نوقلت نم الدب ابيب ىأ ةدوملاب مهيل] ددوتلاو مكتحانم ىلع لدي ام عْبمج

 آرس نوكي ةدوملا ءاقلإ نأل لاهتشا لدن نوكي نأ هبشيو لداع نب لاق هيطع نبا
 ىفأ نب بطاح ىف كلت ةيالا هذهو لاق ىرشتعرلا هيلع رصتقاو افانئتسا وأ ًاروجو

 متتفلا ةوزغمابأ ةأرم عم اباتك كم لهأ ىلإ بتك هنأ كلذو « هنمدقا ىضوتعتلب
 ةعتاب فأن ب بطاسنموةخست و ؛باتكدلا اهلمحتسساو « اهاسكوريئ اند ةرشعاهاطعأو



 اوذغت ؛ مديري لسو هيلع هللا لص هللا لص هلا لوسر نأ اوملعا ةكم لهأ ىلإ
 هدو الإ مكييل] رسي ملول هللاب مقأو « ليقاك شحب مكيلإ هجوت دقو , كرذح

 لزنو ةأرملا تيهذف هرصانو هيلو هتلاذ مكيف دعو هل رجنأو ٠ مكب هللا هرفظال

 باتكلاب اورفظف اهرثإ ىف لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ثعبق ربخلاب ليريج

 باتكلا اذه فرعت له : هل لاقو ابطاح رضحتسا هيلإ هب ءىج ايلف هتدحج ام دعب

 كتششغ اموعيلسأ ذئم ترفك ام هللا لوسراب لاقف؟ هيلع كلحام :لاقق معن : لاق

 شيرق ىف اقصام ًامرمأ تنك ىنننكلو مهتقراف ذنم مهتبحأ الو كتحصُي ذم

 « ىريغ مهلاومأو مهيلاهأ نود ةك< تابارق محل نيرجابملا نم كعم نم لكو

 لذني ىلاعت هللا نأ تءلع دقو ٠ آدب مدنع ذختأ نآ تدرأف ؛ لهأ ىلع تيشخع

 ىنعد رمع لاقف هرذع لبقو هقدصف ايش مهنع ىنغي ال ىناتك نإو ٠ هسأب مبيلع

 علطادق هللا لعل رمعاي كيردب امو : لاقف . قفاثملا اذه قنع برضأ ها لوسراي

 لاقو ؛ رمح انيع تضافف كل ترفغ دقف مش ام اوامعا محل لاقف ردب لهأ ىلع

 5 لعأ هلوسرو هللا

 هلوق ىف هريظن مدقتو رافكلا ةالاوم نع ىبنلا ف لصأ ةروسلا هذهو لاق

 , راصتخاب هنم دارملا ىبتنا ةيألا ( ءايلوأ نيرفاكلا نوئمؤملا ذختب ال ) ىلاعت

 برضأ ىنعد هنع هللا ىضد ربع انديس لوق ىلإ رظناف . هريغو بابللا ىف هلثمو

 « دتاس ىحولا لوزو بطاخلا سو هيلع هللا لص دوجولا ديس قيدصت عم هقنع

 . امظع هرمأ ملعت ءدعب عقاولا وه ام هيلع سقو

 محلوتي نمو ) هلوق ىلإ ( نيدلا ىف مولتاق نيذلا نع هللا ماني ام] ) ىلاعت لاقو

 هللا بضغ اموق اولوتت ال اونمآ نيذلا أي ) ىلاعت لاقو « ( نوملاظلا م كئلوأف
 مثامحو نيكرشملا ىلاو نم نأ ىلع ةتطاوتم اهأك تايآلا هذهو . . . تايآلا ( ميلع

 هب دارملا روك ذملا ىبنلا اذهو « ملثم رفاك وبف نيدلملا ىلع مهناعأو مرصنو

 لوق دنع عماوجلا عمج حرش رظنا نويل وصألا هركذ اك لعفلا نع سفنلا فك
 ركحذ دقو . فكلا ىبنلا ىف هب فلكم اف « لعب الإ فيلكت ال ىبسلا نبا
 : مع ءىش ىلع تأطاوت ذإ كداحالاو تايآلا نأ ةلدآلا باتك ىف ىطويسلا

 . ىهتاهصوصخ هيلع عامجإلا دقمتا ام الإ اهضعب ىف دراولا صيصختلا اهؤطاوت



 نمؤملا ثيدح لثم ريثك كلذ ىلع ةلادلا لسو هيلع هقا لص ىتلا ثيداحأو
 كمالك لوأ ىف تثحب ىتلا ةالاوملا ىنعم ام تلق نإف امهرا ىئءارتت ال رفاكلاو

 باوجلاف نيكرشللل نوكت نأ مرح اهنأ هريخآ ف تركذو نيئمؤيلل اببوجو نع

 ىلع ىمو هودع ىلغ هرهاظو هرصن ىتعمب ةالاوم هيلاوي الإو ردصم ةالاوملا نإ

 رافكلا ةالاوم اهنمو هيخأ قح ىف نمؤم لك ىلع اهلك ماسقألا كلت بحت ماسق

 ليصفتو ضعب حابيو ضعب زوحيو نيبلسملا لع ضعب اهنم مرحيف هليصفت ابفو
 عباسلا لصفلا ىف ناوخإلا مجن هباتك ىف ىدوف نب ناهثع خييشلا هركذام كلذ

 مرفكت امو لاق ثيح سوح كوكلم نيبو مهني عقو ىذلا لاتقلا بيس نايب ىف
 مسقلا ماسقأ ةثالث ىلع رافكللا ةالاوم ذإ نينمؤملا نود نيرفاكلا مهنالاوم هب

 مهنم افومخ بلقلا نود ناسللاب مهتالاومو مهتلصاوم ىهو ةزئاج ىف ةالاوم لوآلا

 ىواضيبلا لاقو ( ةاقت مهنم اوقتث نأ الإ ) ىلاعت هلوق ىنعم ةالاوملا هذه ىلعو

 ابك تاقوآلا ىف اذظابو ًارهاظ رافمكلا ةالاوم نع ىبن اذه ةيآلا هذه ريسفت دنع

 ةلمكست ىف ىطويسلا لالجلا لاقو نئاج ذئنيح ةالاوملا داهظإ نإف ةفاحنلا تقو ىف إلا

 نود ناسلااب مهتالاوم كلف ةفانع موقاخم نأ الإ ةيالا هذه ىنعم نايب ىف هريسفت

 بيصيل مل ةدوملا رابظإ ورافكلاةلصاومىعو ةيصعم ىه ةالاوميفاثلا مسقلا بلقلا

 .اونمآ نيذلا امعأي) ىلاعت هلوق ىنعم ةالاوملا هذه ىلعو لاملانم مهيأ ىف املصاولا

 ضعب ىف تلزن اهئأ ىواضيبلا لاق ذإ دوبيلا ىأ ( مبيلع هللا بضغ اموق اولوتت ال
 ةالاوملا رابظإ نأ نيبتف مدامث نم اوبيصيل دوبيلا نواصاوي اوناك نيملسملا ءارقف

 ' اراك نوكي ال لاومألا نم مودي ام لصاولا بيصيل مهتاصاومو رافكلا

 مهتيامحو نيللسملا ىلع ممرصن ىهو رفك ىه ةالاوم ثلاثلا مسقلا ةيصعم ىه لب

 , ذختي ال ) ىلاعت هلوق ىنعم ةالاوملا هذه ىلعو ةعيرشلا دودج ىدعت نم ءىش ىلع

 هلا نم سيلف كلذ لعفي نمو نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكسلا نونمؤملا
 اضيأ ةالاوملا هذه ىلعو ىطويسلا نمحرلا ديع نع ريسفت ةلمكتلا ىف اك ( ءىث ىف
 : ”كرادم ىفو ةيآلا (نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا اوذخت ال) ىلاعت هلوق ىتعم

 ىأ (هولعفت الإ ) ىلاعت هلرق ىنعم اضيأ ةالاوملا هذه ىلعو مهمكح همكم ليزغلا

 .رفكلا ةوقب (ديبك داسفو ضرألا ىف ةئتف نكت ) رافكلا عطقو نينمؤملا ىلوت
1 : 1 : 
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 ا

 ( هواعفن الإ هلوق دنع نزاخلا ريسفت ىفو ىطويسلل ةلمكنلا ىف اي مالسإلا فعضو
 داسفو شضرآلا ف ةنتف نكق ) نيئمؤملا نود نيرقاكلا نمؤملا لوي نأ وهو

 نيءلسملا فعض وه ريبكلا داسفلاو رافكلا ةرق ىه ضرأآلا ىف ةنتفلاف ( ريبك

 لدي اعو حالفلا لوصأ ىف حاورألا حايصم ىف ليغملا لوق ىتعم ةالاوملا هذه ىبعو

 مهنم ًاريثك ىرت ) ىلاعت هلوقل رافبكلا ةالاوم نآرقلا صنب ناعإلا مدع ىلع
 مدع ناعإلا مزال نم نأ نيبروك ذملا ليلدلا نآل نيتيألا ( اورفك نيذلا نولوتي

 نم انئاك مهنم ادحأ ىلوت نم لكر يفكت ةزعلا بر ةدابشب مزاق رافكلا ةالاوم
 ايدوج ىمحت نم لكف رصانلاوه لولا نآلو رصف مهتالاومو ناكمو نامز لك ىف ناك

 دالبلا فدولا فئالغيك ةعيرشلا دودح ىدعت نم ءىش لع هيماحت وأ ًاينارصن وأ

 ةعفنملا دصق نم هيلع ربظ امب رذعيالو ةالاوملا نم هيلع ربظ اب رفكي ةيوارحصلا
 بوتي نأ لبق لتق وأ تام نإف فيسلاب بائتسيف ممرد فلأ ةئامب منصل دجبس نك
 هتايح ةده ناك ن إو نيملسملا رباقم ىف نقديالو هيلع ىلصب الو لسغي الف ًارفاك تام

 لمعال آل ريلا عاونأ عيمج لعفيو جحبو موصيو لصيو نيتداهشلاب قطني

 ىرتالأ ناعإلا لاصخ نم ًافلأ طبحت رفكلا لاصخ نم ةدحاوو ناعإب الإ

 دولا ءايلوأف ىمآلا سفنت ىف ٍرفاك وهو ربلا عاونأ نم ًاريثك لعشر ققاثملا نأ

 وقفانم ( مهنم هنإف مكنم ملوتي نمو ) :ىلاعت هلوقل ملاوحأ ىف مهنم ىداصنلاو
 مث اعيمج ىلاعت هلوق ىلإ ( املأ اباذع مل نأب نيقفانملا رشب ) : ىلاعت هلوقل ملابعأ ىف
 ةدحاوب ريفكشلا ىلع ءايلعلا صن دقو رافكلا ةالاوع نورفكي ال فيو لاق

 .نوك ىلع ءالعلا قفتا اهرخآ ىف لآقف ةريثك ارومأ دع مث ىصحت ال لاصخ نم
 . ىبتنا ابضعب ىف اوفلتخاو ارفك اهضعي

 جارس ىف كلوق درو نأ دعب ناطلسلا ءايض ىف هللا دبع كوخأ لاق دق ىلق نإف
 ءابلعلا نم رافكلا راصنأ نأ فروع لصفلا اذه:ق رظنلا نعمأ نمو ناوخإلا

 مهطعب و رفك وهو لطابلاب قحلا سبلي مهضعب نآل رافك ماوملاو ةبلطلاو
 رفكلا هقالطإف رفك' وهو نيلسملا شويج لع مهشويج رضنو مهتاءإب ممالوتي

 لطابلاو مالسإلا وه قحلا نآل هيف كلذ تيث نأ رهاظ لطابلاب قحلا سيل نم ىلع
 نم ىلع زفبكللا .هئالطا امأو رفاك وبق رفكلاب مالسإلا طاخن نمو رفكلا وه



 مسا 8 ها مس

 ىلا ةيألا نآل ىدنع رهاظ ريغف نيءلسملا شويج ىلع مهشويج ىف رافكلا رص
 ةيآلا ذإ نيقفانملا عينص وه اك رفكلا ىلع مرصن ىف ىه امإ ليغملا اب لدتسا
 ةيصعملا ىلع رصف امأو رفك رفكلا ىلع مرصنف ريسفتلا لهأ هنبب اك مهف تلزن
 ارك سيل نيبلسملال] شيجلا لاسر]و هل الحتسم نكي مل نإ امطق ًارفك نوكي الف
 هسفن ىف ءىثلا نكي مل اذإو هيلع ةزاعإلا ىرحأو لوأتي مل نإ ةيصعم وه لي اعطق
 رصنلا قلطأ ليغملا ميركلا دبع نباو ارفك هيلإ ةليسولا نوكي فيكق ًارفك

 لهآ بهذمل هل اقيفوت ةيصعملا ىلعال رفكلا ىلع مرصن ىلع لمحيف ”ىثب هديقي ملو
 مهشويج ىف هلوق خيشلا ىذح ولو ًارفك نيبلسملا لاتق لمحي نأ هاشاسو ةنسلا

 هلثم لاتقب ململا رفكيال هنأ ةدورض لعن ذإ ىلوأ ناكل نيلسملا شوبج ىلع
 ٠ ٠ هدارمب لعأ هللاو كلذ ىلع رصنلا ىلوأو هاشاحو

 , لاق هناللف هفاصن] امأ نسح ليوأتو فاصن] هيف مالك اذه همالك نأ باوجلاف
 ريتف نيلسملا شوج ىلع مهشويج ىف رافكلا رصن نم لع رفكلا هتالطإ امأو
 . ( لع هب كل سيلام فقتالو ) هدنع رهاظ

 قيرط قفاوي انسح الع ليغملا مالكل بلطي ناك هنالف نسحلا ليوأتلا امأو
 قلطأ ليغملا م.ركلا دبع نباو لاق ثيح ةيصعملاب ريفكتلا مدع ىف ةئسلا لهأ
 بهذملال اقيفوت ةيصعملا ىلعال رفكلا ل ع مرصن لعلمحيف ”ىثب هديقب مو رصنلا
 . ىبهتا ًارفك نيللسملا لاتق لعحي نأ هاشاحو ةئسلا لمأ

 رافكلاةالاوم عمواو أرفك نوكي النيبلسلا لاق نأ رعشي اذه هليوأت نكل ١
 نم .ىثث ىلع مهتيامحو ملاتق ىلع مهتققاومو نيدلسملا ىلع مثرصنو مهرهاظم ىف ىلا
 حرص اك رفك ةالاوملا هذه عم ملاتق نإ لب كلذ ىك سيلو ةءبرشلا دودح ىدعت
 ىدعت نم ءىش لع هيماح وأ اينارصنوأ ايد وب ىمحت نم لكف لاق ثيحليغملا هب
 ..نرم هيلع رهظ امب رفكتي ةيوارحصلا دالبلا ىف دوهلا فئالغك ةعيرشلا دردح
 مرد فاأ ةئاع منصل دجنم نك ةعفنملا دصق نم هيلع ربظ امب رذعيالو ةالاوملا
 ىلع مرصنو مهترهاظم ىه ىلا راقكلا ةالاوع ممرقك هنأ همالك ىف ىرقحلاو
 'ةعيرشلا دود ىدعت نم ءىش ىلع مهتناحو مهلانق ىلع مهتقفاومو نيياسملا ىلع

 بلطي امن و هب اءوطقم رفكلا.نوكي نأ باطبأل عرشلا محرهاظ ىف ريغكتلا ذإ



 نآرقلا صب رفكلا لع لدي امم رافكلا ةالاومو انظ ولو رفكلا ىلع هب لديام

 ( اورفكن يذلا نولرتي مهم ًاريثك ىرت ) ىلاعت هلوقب مرفك ىلع لدتسا كاذلو

 ) .اياوأ موذختا امهيلإ لزتأ امو ىنلاو هللا نونمؤي اوناك ولو ) ىلاعت هلوقو
 ةدابشي مزاق رافكلا ةالاوم مدع نامإلا مزال نم نأ نيب روك للا ليلدلا نآل لاق

 ناكمو نامز لك ىف نك نم انئاك مهنم ًادحأ ىلوت نم لك ريفكت ةزعلا بر

 . ىبهتت | رصانلا وه ىلولا نآل مرضن مهالاومو
 ىضرلا نيلسملا لع مهترهاظ»و نينمؤملا نود مهتالاوم مزال نم نأ اضيأو

 نيدلا نع ا كشالف مهتلك ولعو مهاود» ءاقي ىف ةيغرلاو مهيدب

 مح رهاظ ىف ريفمكشلا ذإ راتخلا ىلع بهذدع سيل بهذملا مذال ناكوأو ةرورض

 رفكلا ىلع هب لدب ام بلطي امتإو ؛ هب اموطقم رفكلا نوكي نأ بلطيال عرشلا
 *ظفل وأ معرصب سم رفك ةدرلا رصتخلا ف لاق كلذلو « اهنآ مدقت اك انظ ولو

 رّقكلاو ةيدرولا تارهارلا ىف مك ىررهجألا لاق كلذلو « هنمضتي لعف وأ هيضتقي
 لاق كلذ لع لدي ام لعف وأ « عتِلم دمح هب ءاج امم ةرورضلاب لعام راكن]
 لودع دبش نأو رفكلا ىف ىل هيف ةدابشلا تلصقو ليلخ لوق دنع قابلا دبع

 لهأ فالتخال هرفك هجو اوني اذإ الإ هرفك كلذب تيثي الف صخش رفكي .
 ليغملا لاق كلذلو ٠ نيرخآ نود موق دنع تبجو اعرف رفكلا بابسأ ىف ةئسلا
 فيكو رافكلا ةالا ومب ريفكلا رك ذ نأدعب حالفلا لوصأىف حاورألاحابسم ىف

 . رافكلا ةالاومب نورفكيال

 ةريثك ارومأ دع مث ىصحتال لاصخ نم ةدحاوب ريفكتلا ىلع ءاذعلا صن دقو

 « هضعب ىف اوفلتخاو ارفك ركذام ضعب نوك لع ءابلعلا قفتا , اهرخآ ىف اقف

 ”هتاوعأ عيجو لعزسرفك نأ دعب ايكسأ ةلئسأ ةبوجأ ىف اضيأ ليغملا لاق كلذلو
 بجي لب مهلاومأو نيللملا ءام ليلحتو ةرحسلاو رافكلاب ةئاعتسالاو كرشلاب

 ش . كلذ نم لقأ وه اهب ريفكتلا

 نومظعي نيرخآ موق كح ىف روك ذملا باتكلا ىف ايكمال اني ليغملا لاق

 نأ وأ اذك نوكيس وأ اذبك لاق بلعثلا نولوقيو احل نوحنذيو راجشالا ضعب . ٠



 ل نال

 هللا لوسر دمج تلا الإ هلإ ال نولوقي كلذ عم مثو اذك نوكيف اذك ناك

 . لسو هيلع هللا لص

 ىف ديفكتلا نأل كشالب نوكرشم مهف مهلاوحأ تفصو نبذلا موقلا امأو
 عرشلا كح رهاظ ىف ريغكلتلا نأ اذه نم رهظف كلذ نم لقأب نوكي محلا رهاظ

 م اننظ ولو رفكلا ىلع لديام بلطي لب هب اءوطقم رفكلا نوكي نأ باطيال

 تيثي الو هبر نيبو هنيب امف صخشلا رفك ىلع عطاقلا ليلدلا بلطي امنزو مدقت

 ثيدح صب وأ نآرقلا صنب هللا دنع رفاك انالف نأ دقتعنال ذإ عطاق نم الإ اذه

 اب لدتسا ىتلا ةءألا نإ هللا دبع ىخأ هلوقو , كلذ ىلع ءابلعلا عامجاي و رتاوتم

 . 5 مهف تلز ةيآلا ذإ نيقفانملا عينص وه اير فكلاا ىلع ممرصق ىف ىف امن] ليغلا
 مدقملا ىنعملاي رافكلا ةالاوم نأ رشي همالكن كلو قدصو قحريسفتلا لهأ هنيب
 ريفكتلاب ىليغملا كح ىتلا ةيآلا ىنعم صتخمالو ؛ رك وه لب نفكي .سيل هن أين

 مدقت اك هرهاظلا ةالاوملا لمشي لب « نيقفانملاب ةصتخع ىه ىتا ةنطابلا ةالاوملاب اب

 ىرحأو لوأت مل نإ ةيصعم وه لب ًارفك سيل نيدلسملال] شيجلا لاسدإو هلوقو

 ارفك هيا] ةليسولا نوكت فيكف ًارفك هسفن ىف ”ىثلا نكي مل اذإو هيلع ةنامإلا
 لاسرإ همالك ىف ىذلا رصنلا كلذب درأ ملىننكل نانثا هيف فلتخمال قدصو قح

 كلذب تدرأ لب ٠ هلثم ٍلسم لع لسم شيج رضن الو ءهلثم مم ىلإ هشيج لسم
 ىلع هرصنو «رهاظم ىه ىتلا هتالاوم بيسب لسم شيج ىلع ر فاك شيج رصن رصنلا

 .ةعب رشلأ دودح ىدعت نم ”ىش 3 مهتياحو مهلادق ىلع هتقففاومو نيلسملا

  افنآ هانيب اك

 « ىلوأ ناكل نيدلسملا شويج ىلع مبشويج قهلرق ميلا فذح ولو هلوقو

 ا شويج لع مهشوبج ق مه امإب مثالوتي مهضعب و ناوخإلا جارس ىف ىلوق ىنعي

 . هلثم لاتقب ململا فكي ال ليغملا ىنعي هنأ لا

 تدرأ امل قفاومريغ هنكل ٠ « ىليغملاب هنظ نسحل نسح مالك « كلذ ىلع رصنلا ىلوأ و

 ممرصت و ىلوقي تدرأ ول نأ ىلوأ نوكي امن] كلذ فذح نوكي ىتح رصنلا كاذب
 رهاظ وه اي هلثم لسم شيج ىلع ملم شيج رصن نيدلسملا شويج ىلع مهشويج ىف
 . لب ءالحتسم نكي مل نإ ةيصعم كلذ نأ ناثا فلتخيإل ذإ ءكلاذك سيلو همالك
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 نم ءىثث ىلع مهتيامحو مهترهاظم ىه ىلا رافكلا ةالاوم رصنلا كلذب تدرأ ان
 ةالاوملا كل رسق دقليغملا نوكل نيدلسملا لاتق لع مهتةفاومو ةعيرشلا دود ىدعت

 . رصانلا وه ىلولا نآل مرصن مهتالاومر هلوقب ام ريفكتلا ركذ دمي

 دودح تلعن نم ”ىثش ىلع هيماح وأ اينارصت وأ ايدوه- ىمحي نم لكف لاق مث

 دود ىددا لع *ىث ىلع هيماح وأ هلوقو ةالاوملا نم هيلع ربظ اع ىفكي ةعيرشلا

 ىدعت نم هنآل نيلسملا شويج ىلع رافكلا شيج رصن لمشي ةعيرشلا
 . ةعيرشلا دودح

 كلذب هانرفك ام نيدلسملا لإ شيجلا لسملا لسرأ وا ذإ هب تحرص كاذإو

 , راثيكلا بأد وهاك كلذ ةمدهو مالسإلا نبد فيعضت ةدارإ لع هلممت ال ذإ

 نم ءىث ىلع مهتياحو نيرفاكلا ةالاوم عم نييلسملا ىلإ شيجلا كلذ لسرأ ولو
 نال « ةالاوملا كلتب هان رفكل نيدلساا لاتق ىلع مهتةفاومو ةعيرشلا دود ىدعت

 : ىلاعت لاق اك هرلعو رفكلا ةوق لعو ( هيدهو مالسإلا ند فريعضت ىلع نيعب

 داسفو ضرألا ىف ةنتف نكت ) رافتكلا عطقو نينمؤملا ىلوت ىأ ( هولعفت الإ )
 : ىطويسلا ريسفت ةلمكتلا ىف اك . مالسإلا فعضو رفكلا ةوقب ( ريبك

 نينمؤملا نود رفاكلا نمؤملا ىوتي نأ وهو اذه هلوق دنع نزاخلا ريسفت ىفو
 داسفلاو رافكلا ةوق يه ضرألا ىف ةنتفلاف رببك داسفو ضرألا ىف ةنئف نكت
 . ىهتنا نيبلسملا فعض ره ريبكلا

 نم هب متىمأ ام اواعفت الإ ىأ ( هولعفت الإ ) ىلاعت هلوق دنع ىواشنربلا لاقو

 نكت ) رافكلا نيبو مكيب قئالعلا عطقو ضعبل "كضعب ىلوتو كتيب لصاوتلا
 0 روبظو ناءيإلا فعض ىهو « ةميظع اهيف ةئتف لصحت ىأ (ضرألا ىف ةنتف

  ىبنا نيدلا ىف ريبك داسفو

 , همدهو مالسإلا فيعضت ىلعو هولعو رفكلا ةوق ىلع نيعي ام لعف نم لكو
 ايئدلا ىف عرشلا مكح رهاظ ىف ءهرفكن ٠ ةرعاظلا ةالاوملاب رافكلا ىلوت نك
 دضق نم هيلع ريظ امب رذعي الو ؛ كلذب ليغملا هرفك 15 ةالاوملا نم هيلع رهظ اع

 محن نحن ذإ ة رخآلا ىف اهكح ىتلا ةئطابلا ةالاوملاب نوقئانملا صتخم و . ةعفنملا
 غلا يضر بالخلا نزع تكفيك ىلا رتارسلا لوتي رولا
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 مد هللا لوسراي ةطقتلملا رردلا ىف اك لاقف . مهلإ هلاسر] درجمب مهنالاوع ابطا
 هقأ لعل كيردي امو : سو هيلع هقلأ ىلص ىنلا هل لاف « قفانملا اذه قئف برضأ .

 :ةروس ىلاعت هللا لزنأت كل ترفخ دقف مش ام اوابعا لاقف ردي. لهأ ىلع علطا

 (ةدوملاب مهيل] نوقلت ءايلوأ كودعو ىودع اوذغتت ال اونمآ نرذلا اهأي) ةنئحتمملا

 . ييسلا ةيفلا حرش ىف ىروبجألا لاتو هحيدص ىف ىراخبلا هجرخأ تيدحلا اذهو
 لاقق ردي لهأ ىلع علطا هبا لعل كيردي امو ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق دنع
 . ىسهتت| هلنق كرت ةلع ىلإ دشرأ « مكل ترفغ دقف ماش ام اولععا

 ىلع ممرصنو مهعم عمتجا نمي فيكف طقق مهيلإ لسرأ نميف هلك اذهو
 نأك نم لكو !ريبظ محل ناكو « ميف هللا لويس نع نيبلسملا دصو , امو نيبلسملا
 ناكو ) ىلاعت لاق « هير. ىلع !نيبظ ناك لب هلل راصزأ نم نكي مل نيرفاكلل اديبظ

 ريفكتلا عقي اب اورفك مهنأ لمي ال نوكي نأ الإ مبللا ( اديبظ هب ىلع رفاكلا
 كا مهنم هعمسي لو مهنم كلذ ىأرام هنوكل عرشلا كح رهاظ ىف هب

 . ىبهتنا مالمإلا لابعأ نوامعيو ةدابشلا قتنلكب نوقلعني

 ىلع هللا ءاش نإ ىأيس اك اهمسقتسو 'ةالاوملا نم ةثالثلا ماسقألا 3 نايب
 مالكب فك رافكلا ةالا وم نأ تدب دق تلق نإف ٠ جاضيإلا هدأي - مرا ماسقأ ع

 لام ةرغدشب ن نحر حف ف ىراصتالا ءايكد يع نأ لوقيوسساف هش
 باتنكلا لهأ دو نأ ىلع لدب اذه تلق نإ وهو ( مهنم هنإف مكنم مهرتيإ نيد.

 بائتجا ىف ةغلايم كلذ لاق :امن] فلق لاق مث . كلذك سيلو :ارفك فكنوكي ,
 نأ همالك نم مهي 1 :رافك مو نيقفانملا ىف ةيآلا نآل وأ , نيدلا ف فلاختلا
 * ؟ ليخملا مالك نيبو همالك نيب قرفلا امو  رفكإ تبل رافبكلا ةالاوم

 ىف ىعيبطلا دولا ىنعم ريتعا ىراصناآلا ءايركذ يبي ابل نأ لوالا باوجلافب
 . اهيئاعم نم دولا ذإ اقلطم مهنم كيلإ نسح نم بحو ؛ براقآلا بحك ةالاوملا

 اذإ ةيصعم ىنعملا اذه ىلع ةالاوملاف  ىداع نملو دع ىلاو نمل ىو تاينيرشعلا فو
 ' . فيلكتلا تحت لخدم ال ىعيبطلا دولا ذإ ةيصعملا ىف لخدت الفالإو عيطلاب تنراقا:

- 
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 . اضيأ ابيناعم نم وه ذ ] ةالاوملا ف رصنلا ىنعم ريتعا دقف ليغللا امأو
 اذه ىلع ةالاوملاو (ىلولا وه هللاف ) ىلاعت لاقو ( اونمآ نيذلا ىو هللا ) ىلاعت لاقو

 ةوق ىلعو همدهو مالسإلا فيعضت ىلع نيعي كلذ لعف نم نأل ةيصعم ال رفك
 ىلع ال مومعلا ىلع هاك انمالكو . هلاثمأو كلذ نم هللا ائمصع . هواعو رفكلا
 . كلذ هيف دقف ىذلا ىف ال انركذ ام هيف دجو ىدلا فو نييعتلا

 ماسقأ ةسمخ ىلع اهنأ عت نأ رافكلا ةالاوم ىه ىتلا ةلئسملا هذه ىف قيقحتلاو
 . لبق هيلإ انرشأ اك

 نسحن نم بحو مهنم براقألا بسك ؛ ىعيبطلا بحلا ىنعم ةالاوم : لوألا
 ابيف جرحح ال ىتلا ىه ةالاوملا هذهو ةليملا ةأرملا بحو ؛ قالطإلا ىلع مهنم كيلإ

 هلاق . فيلكتلا تحت لدي ال بح ىف لب ىرايتخالا بحلاب تسيل اهنآل مثل الوإ
 لاقر ( هليبس ىف دابجو هلوسرو هقلا نم مكيلإ بحأ ) ىلاعت هلوق دنع ىواضببلا
 ةلذانمو عبطلا ليم محلاب دارملاو ( اهب مو هب تمه دقلو ) ىلاعت هلوق دنع : اضيأ
 لوق لمح اذه ىلعو . فيلكتلا تحن لدي ال كلذو ىرايتخالا دصقلا ال ةوبشلا

 ( مهنم هنإف نم مهلوتي نمو) هلوق دنع نحرلا حتق ىف ىراصناآلا ءايركذ ىحم ىنأ

 ىرايشخالا بحلا نآل ؛ ىعيبطلا ىنعي ٠ ارفك نوكي ال باتكلا لعأ دو نأ

 . رفك مييف

 بلقلا نود ناسللاب رهاظلا ىف ةقفاوملاو ةبحلا رابظإ ىنعمب هالاوم : ىتاثلاو

 دنع ىطويسلل ةلمكنلا فو . ةرورضلا لجأل ةزئاج ةالاوملا هذهو « مونم افوخ
 ناسلاب ممتالاوم كلف « ةفانع موفاخت ىأ ( ةاقت مرنم اوقتت نأ الإ ) ىلاعت هلوق

 . زئاج ذئنيح ةالاوملا راهظإ نإف ةيألا هذه دنع ىراضيبلا لاقو بلقلا نود
 مهيديأ ىف ام لصاولا بيصيل ةلصاوملاو ةبحلا رابظ] ىنعمب ةالاوم : ثلاثلاو

 اهيأي') ىلاعت هلوق لزن ةالاوملا هذه بيسو ةمرحم ةالاوملا هذهو ٠ لاومألا نم

 اهنإ ىواضيبلا لاق ذإ دولا ىأ ( مهيلع هلأ بضغ اموق اولوتت ال اونمآ نيذلا
 مرحو مهرامث نم اوبيصيل دوهلا نولصاوي اوناك نيبلسملا ءارقف ضعب ىف تاز
 كلذكو . اهب ىداني نم نأش عفرل ةبجوملا ةمظعملا ءامسألاب مهوادنو اضيأ مهميظعت.

 ىتفأ ا؟ « اهلع وه نم رهقل ةبجوملا لاومألا ف فرصتلاو ةالاوملا نم مهنيكمت
 ش . قودبلا عماول هباتك ىف ىفارقلا كلذ ركذ لاق « ىرورجألا هن
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 ملسملا رصني ناك ةعيرشلا قفارب ام ىلع نكل ٠ رصنلا ىنعمب ةالاوم : عيارلأو

 جرشلا مح ىف طسقلاب ملل مايقلاب مرصني وأ مهنع رظلا عفدب مهنم نامآلا لهأ
 ىناثلاو لوآلا ىف ةبجاو ةالاوملا هدهف ةربملاب مرصني وأ ٠ قحلا مهل ناك ثيح

 1 . كلاثلا ىف ةزئاجو

 ريذولا اوعاص نب نودبع لخد هنأ ىور تاريضاحملا ف ىسويلا نسحلا لاق

 «هب بحرو هل ماقف اينارصن ناكو داح نب ليعاعسإ ىضاَقلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا ىلع

 دق محل لاق جرخ اءلف , كلذل اراكنإ مثريغو لودعلا نم هترضح ىف نم ىأرو

 ملو نيدلا ىف مكول:اقي مل نيذلا نع هللا ك اهني ال ) ىلاعت لاق دقو ٠ كراكن] تيأد

 حاوح ىضقي لجرلا !ذسهو ( مييل] اوطسقتو مهوربت نأ مكرابد نم كوجرخم
 لاق مث . ةعاملا تكسف ءربلا نم اذهو دصقملا نيبو اننيب ريفس وهو نيباسملا

 نكل تلق . ىبتتا اهحتفو عئارذلا دس باويأ ىف لخاد هلك اذهو ىمويلا نمحلا

 : مظعت ةينكلا نآل نونكي ال مهنأب ةيدرولا تارهزلا ىف ؟ ىفأ ىروبجألا

 لاقو ىهتا 0 مالسلاب مهتيادبو ىل اجا َْق مريدصتو مل مايقلا مرو لاق

 ةعافشوأ ةلظم عفدف ىارصن عم ىثمي نأ مسلل ذوحي ةطقتلملا رردلا ىف زيرعلا دبع
 هللا لاق احابم ناك ةءورملل هلعف نإو رجلا هلف ىلاعت هلل كلذ لعف نإف « اهوحتو
 نأ رايد نم موجرخم ملو نبدلا ىف مولتاقي مل نيذلا نع هتلا ابني ال ) لجو رع
 ناسحإلامرحو رفكلا لهل حباصلاو ةمذلا لهأ ىلإ ناسحإلا حابأف ةيآلا ( موربت
 لسللل زوجي رخآ لحب ىف روكاذملا باتكلا ىف أضيأ لاتو ىبهتتا براح نم ىلإ
 عم هتنكل ةرواجم وأ ةيمص وأ ناسحإ لجأل (١)هعماجيو قارصتلا ىرادي نأ

 سأب ال روك ذملا باتكلا ىف اضيأ لاقو : ىنهتنا هرفك لجأل هبلقب هنمغبي كلذ
 لحم ىف روكذملا باتكلا ىف اضيأ لاقو . همالسإ ءاجر هفطاليؤ هيوميو هني نأ
 مهتفطالمو نسح رفكلا لهأ نم :ملصلاو ةمذلا لهأ ىلإ ناسحإلاو ىخآ

 لك مدرض عفد وأ ناعإإلا ىلإ ممالجتساو مهمولت فيلأتل قاخلا نسح م,تلماعمو
 1 . نسح كلذ“

 فيعضت ىلع نيعي و ةعب رشلا فل اخ ام ىلع نكلل رضنلا ىنعمب ةالاوم : سماخلاو

 : هب عمتج ىأ )0( :



 برمحلا لمأ لسملا رصني نأك «٠ هواعو رفكلا ةوق لعو همدهو مالسإلا نيد

 ريفكتو . رفكةالاوملا هذهو ةءيرشلا دودح ىدعت نم ءىث ىلع مهيماحيو مهنم

 ةرعلا بر ةداهشب مؤلف : لاق ثيح سماخلا مسقلا ادم ديقم وه امن] ةالاوملاب ليغملا

 ناكمو نامز لك ىف ناك نم انئاك رافكلا نم ادحأ ىلوث نم لك ريفكمت
 ىعح نم لكف هلوقي رصنلا اذه ديق مث ء رصانلا وه ىلولا نآل مرصن مهتالاومو
 مهرصف ىتءي ال ةعيرشلا دودح ىدعت نم ءىش ىلع هيماحي وأ اينارصن وأ ايدو
 بحلا ىنممب ةالاوم ود ىذلا لوألا مسقلا ىف همالك سيلو ةعيرشلا قفاوي ام لع

 رهاظلا ىف ةقفاوملاو ةبحلا رابظإ ىنعم ةالاوم وه ىنلا ىناثلا مسقلا ىف الو ىعيبطلا

 راهظإ ىنعمب ةالاوم وه ىذلا كلاثلا مسقلا ىف الو مهنم افوخ بلقلا نرد ناسللاب
 عبارلا مسقلا قالو لاومألا نم مهيديأ ىف ام لصاولا بيصيل ةلصاوملاو ةبحلا

 همالك نوكي نأ نيعتف ةعيرشلا قفاوي ام ىلع نكل رصنلا ىنعمب ةالاوم وه ىتلا
 ةعيرشلا فلاخم ام ىلع نكل رصنلا ىنعمب ةالاوم وه ىذلا سماخلا مسقلاب ًاديقم

 نم رهظ دقف هواءو رفكلا ةوق ىلعو همدهو مالسإلا نيد فيعضت ىلع نيعيو
 : لاق ثيح ناطلسلا ءايض هباتك ىف هللا دبع ىأ هبلطي ىذلا همالك لمت همالك

 ىع ممرصن ىلع لمحيف ءىثب هدبقي ملو رصنلا قلطأ ليغملا ميركلا دبع نباو
 هنأ ىطعي  همالك رهاظ نكل ةئسلا لهأ بهذمل هل ًاقيفوت ةيصعملا لع ال رفكلا

 ءارهتسالاو بيذكتلاو كرشلاك ققحملا ىفكلا ىلع رصنلا كلذ نوكي نأ طرتشي

 هيف ىذلا سداخلا مسقلا !ذيك هئمضتي ىذلا لعفلا ىلعال نيقفاثملا عينص وه اك

 رصتخع حرش ىف قوذرم نبا لاق كلذ لجآلو لمفلا ةلالد فعضل ليغملا مالك

 نمضتي هدحو رائزلا دش نأ فنصملا مالك رهاظو « رانز دشو . هلوق دنع ليلخ

 ىلوأ ءافشلا ف امو سئانكلا ىلإ ىثملا عم كلذ نأ ءافشلا ىف ام رهاظو ىفكلا

 . ديغ ىنممل ةسبللا كلت ءرايتخا ناكمإل ةفيعض رفكلا ىلع لعفلا اذه ةلالد نأل

 ىليغملا هركذ ىذلا رصالا كلذ لمح نكلل . ىنهتلا اهعمرخآ لياد نم ديالف رفكلا

 هاباي نيقفانملا عينص وه ام ءاروتسالاو بيذكتلاو كرشثلاك ققحلا رفكللا ىلع

 دودح ىدعت نم ءىش ىلع هيماح رأ اينارصن وأ ايدو ىمحت نم لكف هلوق

 ىنلا لعفلا ىلع رصنلا كلذ لمح امنإو «ةالاوملا نم هيلع ربظ امم رفكي ةءيرشلا .

 . هب حرص اك ةعيرشلا دودح ىدعت نم ءىث ىلع مهتياح وهو « رفسكلا نمضتي
. ١ 
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 رفك امنإو قوزر نبا هيلع هبن !ك ةفيعض رفكلا ىلع لعفلا ةلالد تناك ولو

 لاق كلذأو نآرقلا صن ةلالد ىهذإ انه اهتوقل رفكلا ىلع ةلالدلا كلتب ليمملا

 انيكك ىرت ) ىلاعت هلوقل رافكلا ةالاوم نآرقلا صنب ناعإلا مدع ىلع لد امو
 امو ىنلاو هلل نونمؤي اوناكولو ) هلوق ىلإ ٍةبآلا (اورغك نيذلا نولوتي مهنم

 ببسب الن ء نيتيألا نيئاه نوكي هليلد ضقتنب الو (ءايلوأ مموذفتا ام هبلإ لزنأ

 هدابتجا ىلع هلوسر مالك وأ هللا مالك مومعب لدتسي نأ دبتجلل ذإ دوبيلل قفانم
 . هقفلا لوصأ ىف كلذ ررقت 5 ببسلا صودخ ال مومعلاب ةريعلا ذإ

 ًارفك ىمسب هنأ باوجلاف سماخلا مسقلا اذه نم ناك نم مسا ام تلق نإف

 لابعأ ىف ًاقفاثم ىمسيو تادابعلا لامعأ ريغ لاوحألا عيمج ىف عرشلا مح رهاظ ىف

 دوبيلا ءايلوأف حالفلا لوصأ ىف حاورآلا حابصم ىف ليغملا لاق كلذإو تادابعلا .

 نوقةفانم ( مهنم هنإف منم موني نمو ) ىلاعت هلوقل مللاوحأ ىف مهنم ىراصنلاو

 نيرفاكلا نوذختي نيذلا املأ اباذع مل نأب نيققانملا ربثب ) ىلاعت هلوقل محلامصأ ىف
 ا - نامثع خبيشلا مالك نم دارملا ىسبتلا ( نينمؤملا نود نم ءايلوأ

 نينمؤملا :ريمأ هنبا لاقو ةلئسملا هذه ىف هيلإ جايتحالا ديكضأتل هتمرب هانلقنو
 رفكي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقق نإف دادسلا حاتفم هباتك ىف هقا همر لب دنع

 ةنمضتملا لاعفالاو رفكلا ةيضنقملا لاوقآلا هذه لهو بنذب ةلبقلا لمأ نم دحأ

 رفكي .ثسيل اهنإ تلق ال مأ اهسفت قرفغك ىه لبق زفاك نمالإ عقب ال ام هللا ٠

 لوق دنع ي جالا نبا حرش ىف مالسلا دبع نبا لاق هيلع ةلاد ابتكلو اهسن قف

 .هيضتقي ظفلب و حيرصب ةدرلا ىنعي نوكمو ابنم هللا ذايعلاو ةدرلا باب ق فئصملا
 ةقيقحلا ىفو رفكلاتابجوم ةثالثلا هذه نأهمالك رهاظ ناك نإو هنمضتي لعفب و

 هذهو لاقو ةلثمأ ركذ مث كلذ ىلإ ةلصوم رفاكلا زفكب ملعلا ىلع ةلاد قرط ىه

 نالطب ىلع ةلدآلا نم. مدقت امل رفك ىهاهتأ ال رفكلا ىلع ةلاد انلق اك لامفألا

 ١ . ىبهتنأ بوئذلاب ريفكتلا

 ٠ لبق لاقو لاق مالسلا دبع نبا نع هلثم ىصامرلا طصم خييششلا ةيشاح قوأ
 ملم مالسإلا ظفلا لدع ام]و مالسإلا دعب رفكلا ةدرلا بجاحلا نبا لوق ىف اذه

 ناعإلاو رفكلا نيب رثك آلا ىف نوكت امإ ةنبافملا تناك نإو نامإلا دعب لقي
 ةردق الو ماكسحلا اهيف رظني ىتلا ايفدلا ماكحأ لع روصقم بابلا اذه ىف رظنلا نآل



 هن هه دم

 !ذملو اضعب ميضعب مالسإ نوبعي ]و اضعب مهضعب ناع] ةفرعم ىلع رشيلل
 هيضتقي ظفلب و يرصب لاقف دترملا ةدر ابي فرعت ىنلا دوهألا ىلع مالكلل جسيتحا

 هركذ مث رفكلا تابجوم ةئالثلا هذه نأ همالك رهاظ ناكن إو هتمضتي لعفب وأ

 امل ملعجل رفكلا ىه لامفأألا هذه لب رظن هيف مالسلا دبع نبا هلاق امو لاق مث
 ةرورض نبدلا نم ملع اب قيدصتلا مدع وفيكلا ةفرع نبا لأت هفيرعن نم ًاءزهج

 . ىهتا ادمع راثلا ىف فحصملا ءاقلإو ىنلا لتقك ايلاغ هيلع لدي ام لمفو

 ىلع مكن امل ةيورثلا نيعبرألا حرش ىف ىمشيملا ىجح نبا لاقو لاق مث

 توبلا اذه نأو مالسقسالاو ةفرعملا نودب قيدصتلا بوبث نكمب نامإلا ةقيقمح

 قمح وحنا هلتقيو ايبن رابج قدصي نأ نم القع عنام ال ذإ رفكلل هتعماج نكمت

 ىلع لب ةمتألا هنظ ك هلصأ نم هب قيذصتلا مدع ىلع لدي ال هلتقف ىوه ةبلغ وأ
 هناحيستا نأ لصاملاف رانلا'ىف دولخلا نم امرش هل جنم ريغ قيدصتلا نم هدنمامنأ

 هدض ىلعو دبآلا ةدامس وه هنع فاتخم ال امزال ناعالاب سيلتلا لع بئر ىلاعتو

 رومأدوجو نامإلا مزال بترت ىف ربتعا اذإ هنأو ارش نفكلا مزال و هتواقش

 دوجسلا كرتو هئاييثأ وت مظعتو ىلاعت هميظعت اهنف ىفكلا مزال بترتي اهدمب

 . قطصم مالك نم دارملا ىبهتتأ مص وحل

 ىلا رافكلا ةالاوم ىف ليغملا مالكل هلقن دعب نايثع خيشلا نب لب دمع لاق مث

 ةلثسملا ىلع ليغلا قفاو نممو هصن ام هوبأ هلقن ىذلا مالكلا ىنعأ اب رفكي
 ناسبلت ىفم ءايرك ذنباو سا ىتفم ىدررام ا ىبيعو ىعاضرلاو ؛ ىسينتلا ظفاحلا

 ىسونسلاو نايناسلللاعبس نب نمحرلا ديعو ىراغلا تاكربلا ىنأ نب ىح ىضاقلاو
 اذه دحأ نب دمحأ نأ كل رهظ اذه تميف اذإف دادسلا حاتفم' ىف همالك ىبهتا

 , ءائمدق ام عومجمب رافكلا لييس ةورذ ىطتماو هقنع نع مالسإلا ةقبر علخ
 لاوحأ نم لاح الو لالضلا هوجو نم هجوقب ام هنأو هيلع وه أم كل ربظب

 نم هعم نمل هلالضإو هلالض هوجو نم اءاونأ نيبنلف هنف عقوو. الإ لالضإلا :
 . لوقنت نييلسملا

 ملا كر' ىلع هيياجتحاو نيكرشملا ةيوتب هلامداب نيبلسملا لع هسيبلت اهوأ 1

 اذإف هللا لوسر ىتأو هقلا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ كيدخم
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 هللا لع مماسحو اهقحن الإ مهضارعأو ملاؤمأو مثءامد ىنم اومصع دف اهولاق
 نم ماتضألا قودبعي نيكرشم ىف هدروي فيك هيلع ججحلا ىوقأ ثيدحلا اذه فو

 ىف وده لعفيو هضرعالو همدالو ميم دحأ لام مصعب م رشضكلاو هللا نود
 نونمؤه مو مهضارعأو ملاومأو مثءامد حيي ىّتح كلذ فالخ نيدلسملا نينمؤملا
 ضرع الو لام الو مد ةملكلا هذه هنم تمصع ا هللا ءادعأل نودها نوبلسم
 هلام هريشمتل نييلسملا نم هئنم ًاديعي ناك نم ال هيضتقي ام فصتاو املاق نم دحأ
 هنأ ىعديو اناودُعو ايلظ هلام هذخألا هنم ابيرق ناك نم الو ءىث ديغب هلام ذخأو
 وه ام ائيش هبحاص ىلع هعرش ىف هلوسر الو هللا بتري مل بجومل هنم رداص ريزعت

 هلإ ال لوقيو سو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع ىلضيو هللا رفغتسأ لوقي نأ لعالإ .
 بيسي مهسيحو ملاومأ فصن ذأ نم هعم نيذلا نين اجتلل هريزعتك طقف هللا الإ
 ىللاعت هللا اوركذو سو هيلع هللا ىلص دمج هلو سر ىلع اواصو هللا اورفغتسا نأ
 :اورفغتسا ىلاعت هلوقل ةثالثلا هذه بوجو مالسإلا لقأ هل نم ىلع كالو ديغال

 (ايلسنا اوبلسو هيلع اولص انما. نيذلا ايأي) : يلاعت هلوقو هيلإ اوبوت مث كبد ش
 .لام حابب فيكف (اليصأو ةركب هوحبسو اريثك اركذ هللا اوركذا ) هلوقو
 مدو لام ةءصو ىعانو نيبلسملا عيبمج ىلعو هيلع بحي ام لعفي سم ضرعو
 اهاهأ ضارعأو.ءامذو لأم مالسالا يك مهمت ل نإف حرم كرشم رثاك ضرعو

 ىضر نييناجتلا نأ ىلع اذه كرشملا مدو: ضرعو لام مهنمت اهنأ لايب رطخت الف
 قيلي ىذلاف اهيضترب ال نذ دنع هفورعم ريغ :ًارومأ لعفي ميضعب ناك اذإ مهنع

 هياع بجو امم كاذ ريغ هنع عدو اهتاوؤب رودآلا كلن ركب نأ نيكسملا اذ
 هلام الو اهبحاض مد مه مل ةذاهشا ةءاكف ةلدق ني:هواا عيسمج ىلعو مييلع وهل

 دقف انفيأ نحن انم بيرق وأ هئم آديعي ناكاذه دحأ نن دحأ نفذ هضرع الو

 ”دساق ريدقت وهز هيلإ اوبات :نيكرشملا نأ ىلعو انضارعأو  انلاومأو انءامه :حابأ
 .نم ميجرخمو نيل سلا دريل هشويحي ىفأف منغ قب نم لاومأو ءامد حابأ اسلف

 . نع مدت ال مالمإلا ةماك نأ نيت لع انلعف ميسفنأ ىف مهءاع راغأ مث ميضرأ ْ
 الو هم نيبرقألا نيلسملا نمل 'اسفت الو الامالو اضرع اذه دحأ نب دمحأ
 ٠ هاوه هدنه ماعلا اهنإونةبلق ىف ءادعألا الو ةمعؤ ىف ءاقدصألا الو نيدعبألا
 ا . :مرطقف تفقو فقو انيأو لام لام اميأف



 كك

 رافكلا ىلإ ءاخإلاو تاصنإلا هلوبقب نيملسملا ىلع اضيأ هسيبلت : اهئاثو

 وهو اذكو اذك اولمقو اوبات مهاب الز لسا اندم هلوبقو

 اويلسأ مهنأ انضرف واذإ هتطرو نم جورخلا ىلع ردقي الامف هعقوأ سيبلت

 ماوكش عجرم ناكل مهلتقو مهلاتق الإ شيجلا م ىنأف ةعب رشا ماكحال اوداقئتاو

 ولو هريغ ىلإ ال اريمأ شيجلا كاذل بصنو شيجلا ثعب ىذلا ربك آلا ريمآلا ىلإ
 مهلاتق نع هاهنيو شيجلا وم رجزيل هريس ىلإ مهاوكش اوعقر مهنأ انضرف

 الماع املاء هيل] ماركش اومقر ىذلا ىنجألا ريمألا نوكي نأ كاذ ذإ ولخي الف

 ثعب ىنلا مريمأ ىلإ كاوكش عفرا الإ هل لوقي الف لوآلانال مأ الداع ةملعب

 . كنع كاوكش عفريل ريمآلا كلذ أو شيجلا

 هلتع نآل لوآلا هلاق ام الإ هل لوقي الف ءايح اذ القاع ناك نإف ىتاثلا امأو

 نيرفاكلاو نيملسملا ةتسلأ نآل هيف لويخدلا هل سيل ايف لوخدلا نم هئاعنمب هءايحو
 نيقفانملا وأ دوهلا تافصب فصتي نأ فاخمو هتامم دعب و هتادح ىف هب هني ام دمت

 اودمحب نأ نوبحنو اونوأ اب ترحرفي نيذلا نيس ال ) هلوقب مهنع هللا رك ذ ىلا

 سبالك طعب ملامي عبشتملا ثيدح د قدصي نأ فايع وأ ( اواعضي ملاعب

 . روز ىو

 روهظ رثآ هبأب هسفن ىلع ىدان سمألا اذه ىف هلوخدو اذه هلعفب هنأ : اهثلاثو
 مهديأ نم لاثي ام بيسب نيبال ىلع نيرقاكلا رصن راتخاو مالسإلا ىلع ىفكلا
 ارفاك ءايندو هنيد عابف ةناكتسالاو رمل للذتلاب ةيئافلا ةلجاعلا ايندلا ماطح نم

 . لئاوألا قاذح نم لئاقلا رد هللو ائيش وه دفي ملو

 بجيأ نيدلاب هاند ىرتشلاو 2 ىدملاب ةلالضلا عاتبل تبجي

 بيخأ نيذ نم وهف هارس ان هئيد عاب نم نيّذه نه بِيعأو

 نم هريغ ايندب اعم هايندو هئيد عيبي نأ لقاع ئضري فيك ىرعش تيلايق

 ايندب مهايندو هايندو نيملسملا نم هعبت نم نايدأو هنيد عبو نأ را نييلسملا

 .. بجعلا هللاب رفاك

 اياتك ةيله ارض كلذ هذخأ نأ معد 5-5 ذخأ هنأ : : اهعبارو

 اونا ذئنيح مهسإف دئستس انلوخدو لاقيو ة ةعقور لباج ةعقو دعب اءامجإو ةنسو



 هم ]أ

 ىرعش تيل ايو هيفةدئاف ال نمو اهدحو ميكلم رادال] قبي لو لجوزع هقلا ذخأب

نم هلوبق عاشمو عرمتلا .هدحج ىنذلا لاملا !له ذأ ىف هتبح ام
 مولتاق نم ريغ 

 لاملا اذهو راه فرج افش ىلع مم رفكلا ةلود هللا فقوأ نيذلا نيملسملا نم

 ةوشرلا امأف ريغ سيل ةيده نوكي نأ امإو ةوشر نوكي نأ امإ نيوجو نم ولخم ال

 ململا ةوشد ىمو « امس ال ىثترملاو ىشارلا هللا نعل ثيدحل اهعاونأ عيمج مرحتقف

 هرصنيو هرهظ ىمحيو كرشملا شيحي هعيج طلتخم نأ ىلعو ء املسم لتاقي نأ ىلع
 مالسإلا ةيلك فعضت نأ ىلعو ىوقتو رفكلا ةلك قبت نأ ىلعو هرمأ ىوقيو

 اهدخأ هيله مارك هل ةيدحلا امأو بكرملا لبجلا اذه نم بجعلا هقان ىوهتو نهوتو

 انناعأف مهاندعاج نيذلا نحن انآل ةمثألا ليصفت ىرجب ىلع انموقل وأ انل نوحي امو

 ءاركو ةرجأ الإ ىطعأ ام لاسملا اذه نأ ىلع ليلدلا ماق دقو فيك مهلع هللا

 | ىتحنيملسملا مهعم لتاقيو هدونحي مدعو مرصنيو مجوقيل ءالتباو ةوشدو

 ديحأ نب دمحأ ناكولو هلهأ فعضب مالسإلا مدهني و رفكلا ةلودلا نوكتو ا وقس

 كلذ لبق ام ءالقعلا نم وأ لام الو كلذ ىلإ حنج ام مالسإلا لهأ نم اذه

 قارعشلا رك ذ دقو اذه لاقتساو هلا ىلإ بات لعف ول وأ لاق الو هب ثدح الو

 هللا لوسر نم ماعلا ذهعلا انيلع ذخأ هصن ام ةيسدقلا راونآلا مقاوا هباتك رغآ ىف

 الضف عدبلا لهأو ةملظلاك ةيده رارشألا نم دحأ نملبقتالنأ لسو هيلع هبا لص

 عدتبم الو ملاظ عم رشحن نأ بن الو بحأ نم عم هرملا نآل رافكللا نع

 اهنم كيداحأ دروأ مث ؛ةرورض مهل]ليمب هبلقف ءالؤه ةيده لبق نم نإفرفاك الو

 هل ضغب أو هق بحأ اذإف هق ضغبيو هق بحب ىتح ناعإلا حيرص دبعلا دحيالأ
 لجد بح ال اءوفرم قاربطلا ثيدحو ىتاربطلا هجرخأ هق ةءالولا قحتسا دقف

 ش الا . ىببتتا مهعم رشحو الإ اموق

 . نامنب لع نم اذه دجأن ب دحأهدخأ ىنلا لاملا اذه نأ تبلع اذه تيلع اذإو

 بال هنأ عم ةيده هنوك نم ربظأ ةوشر هنوك نأ كش الو:هذخأ هيلع مارح هلك
 دارأف هتوقو هللا لوح انيدبأ ىلغ"ةيهاذرافكلا ةلود نأ نيقي عع هنأف هل هذيخأ ىف

 ليبحلا عاونأ لكي هل لاتمج نلك ىذلا لاما اذه نم ابيصن ذعأيل ابقك ملل ذختي نأ
 .لخأف كلذ لمفف حيأ وأ ميح هجو ىأ ىلع ايش هنم فخأي وأ هذعأي هلمل
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 لاح اذكهو بذج ام هسقن ىلإ مرحلا لالحتساو رفكلا نم بذجو ذخأ ام
 ذخأ اضيأو روامعت ام ىلع ديهش هتلاو هلع غلبمو همه ربكأ اندلا لعج نم
 هسفن لع عفني ال هانإ هل ثم نب لع ءاطعإو رافكلا نم لاملا اذهل دحأ نب دحأ

 ءاطمأ ول لب هق ةردقلا امإر هرصن ىلع ردقي ال اذه دحأ نب دمحأ نآل الصأ
 رفكلا عفن الو اضيأ اذه درحأ ني دمحأ عفت الو هعفشي ام نوراق لام ردق

 نوقفني اورفك نيذلا نإ ) ىلاعت هلوقل هلهأ الو قافنلا عفني الو هلعأ عفني الو
 « (نوبلي مث ةرمح مولع نوكت مث اهتوقفتيسف هللا ليبس نع اودصيل مماومأ

 رونلا ةنيدم ىف انأو وزغلا اذه ىلإ ىجوريخ لبق ىل لوقي الئاق تعمس دقو
 كلذ دعب لوقي افتاه تعمسو دسف دق رفكلا نإف مهسفنأ رافكلا بعتي ال

 نوكت مث امتوقفنيسف هللا ليبس نع اودصيل مهلاومأ نوقفني اورفك نيدلا نإ )
 سب و متبج ىلإ نورمخ#و نوبلغتس اورفك نيذلل لق ) ( نوبلغي مث ةرسح مهلع
 هرفك ىلع هرادؤ»دالب و هتتطلسف ماقأو نأ هاطعأ ام زتمنب لم عفني امو (داهملا
 شويج تقش ول نأ دحأ نب دحأ عفني وأ ربشأ ةتس نم رثكأ هئاطعإ دعب
 هدنع اه لإ عيا مو هلاومأو لع كمي وه قبو ةعابتاو لع نع نيملمملا

 . طقف مشلا لاملا اذه ذيعأ ىلع هلمح امتإو هلل دملاو مودعم نب ملا الكو

 لاق ةيالا ( هسقن مش قوي نمو ) ىلاعت هلوق ريسفت ىف رينملا جارسلا ىف لاق
 حيشلاا وقنا » ثيدحلا ىفو هل سيل امف لجرلا نيع عمطت نأ وه حشلا رمح نبا هل
 : لاقو مهم راح اولحتساو مءامد اوكفس نأ ىلع مباح كلبق ناك نم كلهأ هنأق
 لخبي نأ لخبلا سوواط لاقو اءلظ كيخأ لام لكأت نأ حشلا امن] دوعسم نبأ

 مهيليأ ىامدل نوكي نأ بحبو سائلا ىديأق امب سقي نأ سشلاو هدي ىف ام ناسنإلا
 نأ سشثلا ام] هلام لجرلا عنمي نأ حشلا سيل مهضعي لاقو عنقي الف مارحلاو لحلاب

 كرت وه ثيللا لاقو لظلا حشلا ةنييع:نبا لاقو هل سيل امف لجرلا نيع عمطت
 . مراحمنا كاهتناو ضئارفلا

 مبقأ وه اب ةسيسحلا ايندلاو كلملا وه ىذلا كلما لاني نأ هتدارإ : اهسماخو
 نأب نمؤم ىضرب الو رافكلا قاقلاو ةعبدخلاو بذكلا وهو امهم سغأو

 ,هوخأ آل هيلع كلذ رتس اير نمؤملا نآل ًارفاك ىرحأف اتمؤم عداخمو بذكي
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 لحيالو نيبلسملا عيم هراقتحاو ةشحافلا ةعاشإ الإ كلذ ىف هديفي ال رفاكلاو

 مام نم هدأىم هلل داو هل هللأ متأ ام هنأ عم الذي نأ وأ هسفن نيم نأ نمؤمل

 00 . هق دحلاو نيرفاكلا هب ىوقيو نيبلسملا هب نهوب ىذلا كلملا

 شيجل هثعب كلذو اليجس ناعإلاو رفكلا نيب دخت نأ هتدارإ : اهمداسو

 هللا ىلع لتختو ركمو ةعيدخم كلذ هلالحتسا عم نيتمؤملا شيج لع نبرفاكلا نيعب

 امهم هتالايم مدعو ةنسلاو باتكلاب هلبج عم هلوسر ةدسو هلبأ باتكو هلوسرو

 دنع كلملا وه ىذلا هللا نيد ةياد ىلع كلملا وه ىذلا ايندلا كلم ةءاو هعفرل

 . كاملا كلام

 مهلتاقو مادو هلا ءايل وأ شيج بناجو ارابج هلا ءادعأ شيحي هش طل

 مرنم هريص امو مهنم وهو الإ هلمق ام هنأب مهلعل مه ايف كلذم كش الب هلو دنعل

 نوعمسي نيذلا نينمؤملا نم ىحتسي ملو هايإ هوطعأو مهنم هبلط ىذلا لاملا الإ
 * : رعاشلا لاق هللا ءايحأ نم هنأ اذه عم ىعدرو كاذ

 بذاعب كنع كونلا سيل كقيدص ىننأ صرت مث ىرحمع دوت

 . هتنعلو هللا تقم قحتسا هبجو نع ءايملا بايلج قلأ نمو ١

 كلذ هلايتحاو لوقلاب مل هرورغو هعم نيذلا نيءلسملا لع هسيبلن : امهنماثو
 نودهاجما نأ نوروصنملا منَ مل هلوقك هناتهبو هب ذكي ضانلا ىلع هتيمعتو

 اذك خميشلاو معم انأ رافكلا هلوقو اذكو اذدكو ىل هقا ءاطعأ ىدبب رخو

 نيذلا ىلإ رت ملأ ) نيقفانملا ف هلوق قادصم ةيف لجو زع هقلا ربظأ ىتحاذكو
 نجرخنل ممجرخأ نأ باتكلا لهأ نم اوزفك نيذلا مهماوخإل نؤولوقي اوقفان

 نويذاكل مهن] دهشي هتلاو عنرصتنل متاتوق نأو ادبأ ادحأ كيف عيطن الو معم

 .. نلويل مورصن نألو عهتورصني ال اواتوق نأل و مهعم نوجرخم ال اوجرخأ نّل
 : ىلع اذه دمحأ نب دمحأ هه فرش زي ام بذك نأب دقف ( نورصنب ال مث رابدآلا

 موعفنيلو مهضرأ نعمهجو رخ نيزفاكلانم لطابلاب ملاومأ لك أ نيذلا هئاقدصأ
 . بفيك رظنأ نيقفاثملا ىف ةداعلا هذه ىرجأ يىلاعت هللا نإف مهتلود باريخو ةرذ لاقثنم
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 نم مهناوخإل نولوقي اوناك ام نأ ( نويذاكل مهنإ دبشي هللاو ) هلوقب هللا نيب
 هلوقب هلي مث بذك هلك مهيولق ةيوقتو بيغرتلا نم باتسكلا لهأ نم رافكساا

 ةمآلا هذه ىفو ةنالا ( مهتورصني ال اولتوق نآلو مهعم نوجرخم ال اوجرخأ نئل )
 اذهو نوكي فيك ناك ول نأ نوكي ال ام لعي ىلاعت هنأب حرصت ىدبملا لاق اك
 مهعم اولتاق امو اولتوقو راغكلا جرخأ دقف دعب ىبظي ل هنوك قنملا دولا

 نم هموق عم نيكسملا اذه لاحو ءالؤه لاح ىلإ رظناف مورصن الو اوجرخ امو
 بذكب انيلع مه.رغي ناك نيذلا هموق عم هلاح كإذكو اليلق مهعفت اف خس رافك

 ةاتفلا ىف مهمقوأ ام دعب هبديك مهريغلو مل رهظو هللا هيذكأف هروذو لوقلا

 ءىثب هسفنب مدني ملو اهرك نينمؤملا نم مهئاوخ] لاتق لع مهلحو .مهيد ىف
 مولتق هتيلايف .٠ كيشمف متةساف كيشوب تفرع :هععزو هلوق ىف هه مرضي ناكام الإ

 ةنتفلاف مهترخآو مهيد مل كرتو لاملاو ةسايرلا نم مهديأب ام عبيمج ذأ وأ
 ملسملا ىلع ءىش ريك أ ىبف نيدلا ىف ةنتفلا امأو حتارو داغ هناآل اهمأ نيه لاملا ىف

 ةياهن ال ام ىلإ مم ىمآلا لآ ولو اوربصو هب اوضرو كلذ هنم اوبلط مهنيلابو
 قمحآلاو هيفسلا ةبحاصم .نم !اىرذح هوحنو .اذهلو مهايتد ىف ةنتفلا .نم هقوف
 هلاقم هللا ىلع كل دب الو هلاح كضبني ال نم بحصت ال : اولاقف لهاجلاو
 : رثآلا ىفو هئاوغإو هسييلتب نييلسملا نم فئاوط لضأ لاض ريمأ نم كو اذه

 ْ . نجلا نيظايش نم رضأ سنإلا نيطايشل
 نأ هللا مرح ىتلا ءامدلا هريدهتو نيلسملا نيب لاتقلا هلالحتسا : أبعساتو

 الماجت وأ البج ديدشلا ديعولا نم كلذ ىفدرو امع ىبعو قحلا, الإ كفست
 هللايو ةبآلا (ادمعتم انمؤم لتمي نمو ) هلوق كلذ ىف ئكيو الالضإو الالض وأ

 هبتك امنأ لعي وهو هريغ ىلإ بتكي نم ءامدلا هذهةحابإ ىلع أرجتي فيك بجعلا
 اذإ ثيدحو ابظقيأ نم هللا نعل ةمئان”ةئتفلا هلوق لعت تن أو ةلوقي دساف هلاقو

 نع ىعأ هنكلو اذه وحنو راثلا ف لوتقملاو لتاقلاف امهفيسب نامأسملا قتلا
 : رعاشلا لاق دراوملاو داريإلا ةيفيكب لهاج دصاقملا

 , رصيم وه امو عذج هنيع فو اذقلا هبحاص نيع ىف رصيم كو

 لتق ىلع مهضحو مهييغرت ىف هموقل لوقيو اذه لمي نم نوكي. فيك.مأ: .
 ىراصنلا نم ةرشع لتق اهنأكف مهنم .ادحاو كتم لثق نم نيللسملا نم.مهئاوخإ
 1 . نيبلسملا لتق يلع ضيضحتلا نه كلذ رحتو



 ل ةاعاس

 نئيذلا نم لب ةيمالسإلا ةلملا نم سيل هنأب هسفأ ىله ىدان هنأ : اهرشاعو
 هتردقو هللا ةءاشإ ُدوفْس نوضر الو هلوسرب الو هللا نونئمؤي ال نيذلا نوقئان

 وه هلأب هعم نيذلا ىلع سباو نيكرشملا نم ةبوتلا لوصح معذ هنأ كلذ نايبو
 حايأ ىتح لالضلا ىلع نمن انثأو قمحلا ىلإ ىدهأ هيكرشم نأو قحلا ىلع هيكرش»و
 لامس فصتاو انضارعأو انلاومأ ةحابإو انئامد ريدهتو انلاتق مهيلع بجوأ لب
 ابيصن اونوأ نيذلا ىلإ رت ملأ ) انبر مهف لاق نيذلا باتكلا لهأ نم نيقفانملا
 ىدهأ ءالؤه اورفك نيذلا نولوقيو توغاطلاو تبجلاب نوئمؤي باتكلا نم
 . ىهتنا نيتيآلا ( هللا مهنعل نيذلا كئلوأ اليبس اوئما نيذلا نم

 ةاجنلاو ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسن هلآو دمع ان ديس ىلع لسو هللا لصو هلل دحلا
 5 نيمآ مهنعو انع افعو عيمجا هللأ محدو ةرخالاو اذدلا ىف رازلا نم

 رقتسي ملو نيرمعتسملاو رافكلاو نيينئولا ىتوفلا رمع جاحلا انديس دماج دق
 ةيب رحلا نفسلا ريس رذعت و رهثلا ضفخت ا اياك ناكو هئايح لوط دالبلا كلثف مدق مل
 ضعبل هئم باطخ اذهو . هنع هللا ىضر هبرب قحل نأ ىلإ موب لكن و مهمجاه هيف

 مهتتاعتساو داليلا لهأ شعب ةنايخ الولو نيرمعتسملا.ىمأ ناوه هيف ررقي هبامصأ
 . ايقيرفإ برغ ىف مدق مل رقتسا امل نييفنولاب

 محرلا نمحر لا هللا مسب 0
 ءاحرلا مه مهعيمجو ءامركلا هيصو هلآ ىلعو محرلا ىنلا انديس ىلع هلل للص

 نمال مهملاسم ىلإ انئجاي ءىش.الو « هقدحلاو نيه اندنع ىراصنلام أ نأ عا

 رهطملا عرشلا مح امالإ مهثيبو انبي حصي الو ؛ ىلاعت هلا دمحم هريغ نم الو حالس

 نيذلا اولقاق ) : ىلاعت هتلا لاق اك مهتالاوم مدعو محلاتف كلذو « مهيبو اننيي هب
 نوئيدي الو هلوسرو هقلا مرح ام نومرح الو رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال

 « ( نورغاص مثو دب نع ةيزجلا اواهعي تح باتكلا اوتوأ نبذلا نم قحلا نيد

 اوذختت ال اونماء نيذلا اهي اي ) ىلاعت لاق هلوسرو هللا ابمرح دقف مهتالاوم امأو
 « ( مهنم هنإف مكنم ملوتي نمو ضعب ءايل وأ مهضعب ءايلوأ ىراصتلاو دوبلا

 لاق ينينحلا مالسإلل بستني نم لك ىلعو انيلع مارح انيأ"ىبف مهتلاسم امأو
 نوكي ال هتلاوف ( مكعم هللاو نولعألا متأو لسا ىلإ اوعدتو اونهت الف ) ىلاعن هللا

 ىتح ءاضغبلاو ةوادعلاو لاتقلا نم هب هلوسرو هللا انرمأ امالإ مهيبو اننيب
 حلصي اديأ مهلاوأ ال هلارف نورغاص مهو ىلاعت هللا لاق ام ىلع ةيزجلا اوطعب
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 وهف كاذإ الحتسم رثك وأ لقب ءىش ىأب مالاو نم لك نأب انو عم عيب وأ
 بباوف هلوسرو هلل ايراح ناكل حتسي لو مثالاو نم نأو اعامجإ و ةنسو اباتتك رفاك
 ىث ىف ل ىعس وأ عاب ئم ناحأ وأ ليلق لقأ ولو مهل عاب نمو ملانقك هلانق انيلع
 هب رح لهأ نم نحنف مدنع نسح وأ مهعفني ام .ىث اب لصحت نأ ايوان هن وضرب
 انا مهديأ ىف امنأب انيلعل مهيدبأي ءىث لإ انجوحي ال هقاو اعوربو ىرخأو ايند
 لاق اك مهالاوم ىف عراسي و ضم هيلق ىف نم هللا نوعي نوكن الو هللا ءاش نإ

 اههجو ىلع ةملاسملا اويلط نإ الإ ( ةرئاد انبيصن نأ ىثخت نولوقي ) ىلاعت هلل
 نيلثمم لبق ذئئيَخ عقاو كلذو نامذإو عوضخو ةنكسمو ةلذب مهنم بواطملا
 مودعف اذه ريغ امأو ( هقا لع لكوتو اهل حنجاف لسا ارحنج نإو ) ىلاعت هلرق
 . ه1 ةدسافلا مهتونظب نييلسملا دالب ىلع يلغتلاو ةيلغلا نب دقتمم !وماد ام انم

 انيلإ اوبتكي نأ انباوحأ نم وجر اننإو تاحلاصلا متت هتمعنب ىذلا هل دما
 قوصلا كلذ نعو ةفرضلا مالسإلا ءىدايم ىلع عماق ىلا ةلودلا هذه نع ميسدل امب

 بواقلاو مالسإلابدالبلا حتف ىذلا ةدابعو اداهتجارابلع لوآلا ردصلا ةروص دهاجلا
 هدج طاع ىأر هنآ ىطيقنشلا ىف نب لاع دمه دسملا ىتثدمح دقو . نآرقلا درتي

 ةينسلا دصاقللا ) رمع خيشلا باتسك ىف لاق دولوم ىديس باعصأ نم لاع دمح همآل
 قوفلا ديعس نب رمع ةمدقملا ىف ( ةيعرلاو ىعارلا نمهكلا ىلإ ىعادلا ىلع بحي ايف

 ريمآلا بتكو هتبسن ققحت اذإ الإ شيرق ىلإ هسفن بسني الو اراجن ىثرقلا اراد
 ةليبق اهنإف تنك اجت ريغ ضرأ قر تناك لمآ ىرشملا ديحأ ديوس نب راكب

 برعلا ديس نم لاق رباو !دتبملا هخنرات ىف نودلخ نبأ لاق كر يربلا نم ةئوتمل نم

 بحاصسابعلا داو دم مهف نييولعلا نم الاجر سعخيشلا دنع دجوف مجملا ديس ىلإ
 هبتاك فرعتأ لاق « مهن هل لاق دمحأ ديوس نب راكي فرعتأ هل لاقف لئامثلا ضود
 مجعلا ديس ىلإ برعلا ديمم نم ىلإ بتكي مل هل لاق : معن لاق ىئاميدلا نأيلس نب دعأ

 لعأو « هع نيعبس عأىننأل ىعجأب تسل ىننآلو هلع هللا لوسر برعلا ديسو
 . ايبرع هلصأ ناكولو ةبب رعلا لحي ال ىذلا وه ىمحمألاو ىحصفلا اهتاجبلب ةيبرثلا
 ىثرف ىفرع هنع هللا ىضر هلصأو , ةيبرعلا نقتأ ولو ايمحي هلضأ ناكن م ىمجعلاو
 ش 1 . اهف رهام ةيبرعلل نقتم وهو

 هبصو هلآ ىلعو متاخلا حافلا دم ائديرم ىلع هللا لصو ارخآو الوأ هلا دبحلاو
 ىناجتلا ظفاحلا دمت 00 ةرهاقلاب ىريكللا ةيناجتلا ةيوارلا



 5 ةقصم وهو . هتايح خيران و هدابج نم ىش : لوآلا باتكلا

 - فاؤملا ةمدقم
 رضاح بابك نم  ايقيرف] برغب ةيمالسإلا ةيفاجتلا ةةطلسلا

 نالسرأ بيكسش ريمألل ىالسإلا ملاعلا
 ةيمالسإ نوكت تناك ايقيرقأ نأ نالسرأ بيكش ريمآلا ناب

 ةيناستلا ةئطلسلا ىلع ءاضقلا الول
 , باتك نم ب مالسإلا رشنل ىرغلا نادوسلا ىف مع جاحلا داهبج

 اهرضاحو امضام ةيمالسإلا ةلردلا

 ماهجا مرت سل ايقيرفأ .برغ ىف مالسإلا باتك نم  هتاحوتف

 راصمألا عدوتسم ىف رابتعالا ةوفص) باتك نم  هتنطلس

 ىن وتلا سماخلا مريب دمع خسيشلل ( رابخألاو
 فاؤنلل هبتنك امو حامرلا ف بتك ام صيخلت ل هخمرات ةصالخ

 ايقيرفأ برق مايلع ضعبو وروتديعس جاحلا هديفح

 سابعلا نب دع ني دمحأ ىدوس سايبعلا وبأ ةمالعلل  هنع ةلاسر

 برغملا ءاملع ضعبل ىطيقنشلا ىناجتلا ىولعلا

 . نايسق وهو - اًسام ريمأ نيب و هنيب عفو ام : ىناثلا باتكلا :

 053 ريمأ دمحأ دمحأ ريمالا ىلوآلا ةلاسرلا لوألا مسقلا

 اهيلع ربع جاحلا در

 ب ىناثلا ممقلا

 ْ] أ دمحأ ريمآلا لئاممر ةعونج ىلع رم جاحلا در

 ايقيرفأ برغ ىف مدق مل تبثي مل نيرمعتسملا نأب فلؤللل نايب
 رمع جاحلا ةايح ىف

 نيرمتملا ىلع ةبلغتم هشويج نأي ربع جاحلا طخم باطخو

 لليل

3 

 دك



 لاطورون ديعس جاحلا ىناجتلا ملام فيطللا ديع ظفاحلا دمج
 ديعس نب ربع جاحلا دهاجلا 30 ةرهاقلا رص مقل

 ماقتل سم





2

 

2

 

ك
و
د
 

ك
ن
 

ا
ل
 
 دج يا ا ا

7
 

0
 

ب
ا
 

 ا

9
 

3 

1

 

7
 

ص
 

ا
 

5-08 

 م

0 

 (خةسستسم

2
1
 وجمل 

 رو

 ا

د
ع
ت
 

1
 

س
ك
م
 

0

 

 مبسم انافنلا

 مبمكا

6 

ك
6
 











8 

9 

ا
 

2 

. 

م
 

 ف

2
 

57
 

١ 

 5

3 

1 

0 

7 

: 

5 

و
ن
 

0 

3 

0 

1 

 ١

2
0
0
0
0
 

0
0
 

!0301]101]0 

 ال3177

 سرلمال

 ١

ٍ
.
 

5
 


